Philips
Portföy stand

iPad için
DLN1732

iPad'inizle şıklıktan ödün vermeden seyahat edin
standa dönüşen bir portföy kılıf ile
Güçlendirilmiş bir gövdeye ve ellerinizi kullanmadan ekrana bakmanız için kolaylıkla standa dönüşen bir
kapağa sahip, tamponlu deriden yapılmış katlanabilir portföy kılıfla şıklığınızdan ödün vermeden seyahat
edin. İçindeki yumuşak astar ve entegre yuva, iPad'inizi hareket halindeyken güvende tutar ve korur.
Çekici koruma
• Portföy kılıf
• Șıklık ve dayanıklılık için deri dıș kaplama
Hareket halindeyken koruma
• Tașıma kılıfı tek bașına kullanılabilir veya çantanıza sığabilir
Kolay video izleme
• Muhafaza, kullanıșlı bir standa dönüșür
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Portföy stand
iPad için

Teknik Özellikler
Uyumluluk

• Așağıdakilerle uyumludur: iPad

Tasarım ve kaplama

• Renk(ler): Siyah ve Grafit
• Malzemeler: Deri

Ambalaj boyutları

• Ambalaj türü: Kutu
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D):
25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,11 kg
• Net ağırlık: 0,015 kg
• Dara ağırlığı: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56182 6

Özellikler
Dıș Karton

•
•
•
•
•
•

Kutudaki paket sayısı: 36
Dıș karton (L x G x Y): 59 x 31,5 x 47 cm
Brüt ağırlık: 14,4 kg
Net ağırlık: 0,54 kg
Dara ağırlığı: 13,86 kg
GTIN: 2 87 12581 56182 0

İç Karton
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Kutudaki paket sayısı: 6
İç karton (L x G x Y): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
Brüt ağırlık: 0,75 kg
Net ağırlık: 0,09 kg
Dara ağırlığı: 0,66 kg
GTIN: 1 87 12581 56182 3
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Portföy kılıf

Aygıtı her yönden sararak koruyan portföy kılıf,
ihtiyacınız olduğunda rahat erișim sağlamak için
kolaylıkla açılır.

Deri dıș kaplama

Bu kılıf, çekici ve dayanıklı deri benzeri malzemesiyle
aygıtınızı șıklıktan ödün vermeden korur.

Tașıma kılıfı çantaya sığar

Kılıfı hareket halindeyken aygıtı korumak veya
çantanızda ek koruma sağlamak için kullanın.

Muhafaza standa dönüșür

İkinci muhafaza stand haline gelerek, tüm düz
yüzeylerde kullanıșlı bir șekilde ellerinizi kullanmadan
izleme sağlar.

