
 

 

Philips
Folio-stativ

till iPad

DLN1732
Res stilfullt med din iPad

med en folio som omvandlas till ett stativ
Res stilfullt med ett vadderad läderfodral i folioformat med ett förstärkt hölje och 
tillslutning som enkelt omvandlas till ett stativ för handsfree-visning. Inuti skyddas din iPad 
av ett mjukt foder och en inbyggd docka.

Attraktivt skydd
• Fodral i folioformat
• Utsida i konstläder för stil och hållbarhet

Skydd i farten
• Bärväskan fungerar på egen hand eller får plats i väskan

Enkelt att se på video
• Tillslutning som konverteras till ett bekvämt stativ



 Fodral i folioformat
Fodralet i folioformat skyddar hela enheten, med ett 
skydd som är bekvämt och enkelt att öppna när du 
behöver den.

Utsida i konstläder
Fodralet är gjort av ett snyggt och hållbart läderlikt 
material, så det skyddar din enhet med stil.

Bärväskan får plats i väskan
Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är 
ute i farten, eller använd det som ett extra 
skyddslager i väskan eller ryggsäcken.

Tillslutning som konverteras till ett 
stativ
Den säkra tillslutningen viks tillbaka och blir ett stativ 
för bekväm handsfree-visning på en plan yta.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

Design och finish
• Färg(er): Svart och grafit
• Material: Konstläder

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Bruttovikt: 0,11 kg
• Nettovikt: 0,015 kg
• Taravikt: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56182 6

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 59 x 31,5 x 47 cm
• Bruttovikt: 14,4 kg
• Nettovikt: 0,54 kg
• Taravikt: 13,86 kg
• GTIN: 2 87 12581 56182 0

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Bruttovikt: 0,75 kg
• Nettovikt: 0,09 kg
• Taravikt: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56182 3
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