
 

 

Philips
Chránič obrazovky

Křišťálově čistý
pro iPad

DLN1756
Chraňte displej svého iPadu

pomocí křišťálově čistého chrániče obrazovky
Chraňte skleněnou dotykovou obrazovku Multi-Touch svého iPadu křišťálově čistou 
ochrannou fólií. Náš chránič obrazovky je prakticky neviditelný a nijak nezkresluje revoluční 
zobrazení displeje IPS: můžete si tedy vychutnat čistý, zřetelný a živý obraz ze všech úhlů.

Ochrana obrazovky
• Křišťálově čistá fólie pro neviditelnou ochranu obrazovky
• Čistý živý obraz z libovolného úhlu

Snadná aplikace
• Statická přilnavost pro snadnou aplikaci a odstranění fólie
• Obsahuje uhlazovací kartu pro snadnou aplikaci
• Obsahuje látku nepouštějící chloupky pro čištění povrchu zařízení



 Křišťálově čistá ochranná fólie
Chraňte obrazovku před prachem a škrábanci 
pomocí neviditelné ochranné křišťálově čisté fólie. 
Funguje na principu statické přilnavosti, takže ji lze 
snadno použít i sejmout, aniž by na obrazovce zůstaly 
pozůstatky po přilepení.

Obsahuje uhlazovací kartu
Pomocí uhlazovací karty opatrně odstraňte 
vzduchové bubliny, které se mohly objevit při aplikaci 
fólie.

Obsahuje látku nepouštějící chloupky
Neskladujte prach pod ochrannou fólií! Před 
použitím fólie důkladně očistěte povrch zařízení 
pomocí přiložené látky nepouštějící chloupky.

Čistý obraz z libovolného úhlu
Rozdíl je jasný – naše ochranné fólie neznehodnocují 
revoluční obraz displeje IPS, takže si můžete 
vychutnat čistý, zřetelný a živý obraz ze všech úhlů.
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPad

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 20,3 x 25,4 x 0,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,02 kg
• Čistá hmotnost: 0,015 kg
• Hmotnost obalu: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 61053 1

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 216

• Vnější obal (D x Š x V): 43 x 31,2 x 45,5 cm
• Hrubá hmotnost: 17 kg
• Čistá hmotnost: 3,240 kg
• Hmotnost obalu: 13,760 kg
• GTIN: 1 87 12581 61053 8

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 29 x 21,8 x 2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,12 kg
• Čistá hmotnost: 0,090 kg
• Hmotnost obalu: 0,030 kg
• GTIN: 2 87 12581 61053 5
•

Specifikace
Chránič obrazovky
Křišťálově čistý pro iPad 
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