
 

 

Philips
Képernyővédő

Kristálytiszta
iPad-hoz

DLN1756
Védje iPad kijelzőjét

átlátszó kijelzővédővel
Az iPad Multi-Touch üveg kijelző védelméhez használható kristálytiszta átlátszó lap. A 
szinte láthatatlan, mégis hatékony kijelzővédő nem torzítja a forradalmian új IPS kijelzőt, 
így Ön bármilyen szögből tiszta, élénk képeket élvezhet.

Kijelzővédelem
• Kristálytiszta film a láthatatlan kijelzővédelemhez
• Tiszta, élénk kép bármely szögből

Egyszerű alkalmazás
• Sztatikus tapadás az egyszerű felhelyezéshez és eltávolításhoz
• Tartozék simítólap az egyszerű felhelyezéshez
• Szöszmentes kendő mellékelve a készülék tisztán tartásához



 Kristálytiszta kijelzővédő
A kristálytiszta film láthatatlan bevonatot képezve 
védi meg a készülék kijelzőjét a karcolásokkal és a 
porral szemben. Mivel a sztatikus tapadás elvét 
hasznosítja, egyszerűen felhelyezhető vagy 
eltávolítható, és nem hagy ragacsos nyomot.

Tartozék simítólap
A védőréteg alá került esetleges légbuborékok a 
tartozék simítólappal óvatosan eltávolíthatók.

Tartozék szöszmentes kendő
Vigyázzon, nehogy por kerüljön az új kijelzővédő alá! 
A bevonat felhelyezése előtt törölje át gondosan a 
készülék felületét a tartozék szöszmentes kendővel.

Tiszta kép bármely szögből
Egyértelmű különbség – kijelzővédőnk nem rontja a 
forradalmi IPS-kijelző képét, így bármelyik szögből 
tiszta, éles és élénk képeket élvezhet.
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Kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad-del

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

20,3 x 25,4 x 0,3 cm
• Bruttó tömeg: 0,02 kg
• Nettó tömeg: 0,015 kg
• Táratömeg: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 61053 1

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 216

• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
43 x 31,2 x 45,5 cm

• Bruttó tömeg: 17 kg
• Nettó tömeg: 3,240 kg
• Táratömeg: 13,760 kg
• GTIN: 1 87 12581 61053 8

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 29 x 21,8 x 2 cm
• Bruttó tömeg: 0,12 kg
• Nettó tömeg: 0,090 kg
• Táratömeg: 0,030 kg
• GTIN: 2 87 12581 61053 5
•
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