
 

 

Philips
Elemente de protecţie 
pentru ecran

Transparenţă excepţională

pentru iPad

DLN1756
Protejaţi-vă afişajul dispozitivului iPad

cu o protecţie transparentă pentru ecran
Utilizaţi o folie transparentă pentru a vă proteja ecranul Multi-Touch din sticlă al dispozitivului iPad. 
Practic invizibilă, dar foarte diferită, protecţia noastră pentru ecran nu va distorsiona afişajul 
revoluţionar IPS, astfel încât să vă puteţi bucura de imagini precise, clare şi vii din orice unghi.

Protecţie pentru ecran
• Folie de o transparenţă extraordinară pentru protecţie invizibilă a ecranului
• Vizionare clară, intensă, din orice unghi

Aplicare ușoară
• Adeziune statică pentru aplicare și îndepărtare ușoară
• Card de netezire inclus pentru aplicare ușoară
• Cârpă fără scame inclusă pentru a curăţa suprafaţa dispozitivului dvs.



 Element de protecţie ecran de o 
transparenţă extraordinară
Folia de o transparenţă extraordinară adaugă 
ecranului dispozitivului dvs. un strat invizibil de 
protecţie împotriva zgârieturilor și prafului. 
Funcţionează utilizând adeziunea statică, astfel încât 
este ușor de aplicat și de îndepărtat fără a lăsa 
reziduuri lipicioase.

Card de netezire inclus
Utilizaţi cardul de netezire inclus pentru a îndepărta 
ușor bulele de aer care este posibil să fi rămas sub 
folia de protecţie în timpul aplicării.

Cârpă fără scame inclusă
Nu strângeţi praful sub noul dvs. element de 
protecţie pentru ecran! Utilizaţi cârpa fără scame 
inclusă pentru a curăţa perfect suprafaţa 
dispozitivului dvs. înainte de a aplica folia.

Vizionare clară din orice unghi
Diferenţa este clară – foliile noastre protecţie ecran 
nu vor distorsiona afișajul IPS revoluţionar, astfel 
încât să vă puteţi bucura de imagini clare, 
transparente, vii din orice unghi.
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Compatibilitate
• Compatibil cu: iPad

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

20,3 x 25,4 x 0,3 cm
• Greutate brută: 0,02 kg
• Greutate netă: 0,015 kg
• Greutate proprie: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 61053 1

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 216

• Cutie exterioară (L x L x Î): 43 x 31,2 x 45,5 cm
• Greutate brută: 17 kg
• Greutate netă: 3,240 kg
• Greutate proprie: 13,760 kg
• GTIN: 1 87 12581 61053 8

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 29 x 21,8 x 2 cm
• Greutate brută: 0,12 kg
• Greutate netă: 0,090 kg
• Greutate proprie: 0,030 kg
• GTIN: 2 87 12581 61053 5
•

Specificaţii
Elemente de protecţie pentru ecran
Transparenţă excepţională pentru iPad 
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