
 

 

Philips
Carcasă tip husă

pentru iPad 2

DLN1761
Protecţia îmbunătăţită a iPad-ului

cu construcţie cu trei straturi subţiri
Utilizaţi husa cu trei straturi ca pe o carcasă de transport independentă pentru iPad sau profitaţi 
de designul său elegant şi introduceţi-o în geantă. Un strat exterior durabil, un strat de mijloc cu 
spumă cu celule de aer şi interiorul moale, fără scame, asigură protecţia totală a iPad-ului.

Protecţie atractivă
• Design simplu, elegant

Protecţie în mișcare
• Cu trei straturi de protecţie
• Designul subţire intră cu ușurinţă în geanta dvs.

Design inteligent
• Design comod și elegant
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Compatibilitate
• Compatibil cu: iPad

Design și finisare
• Culori: Negru
• Materiale: Poliester și spumă EVA

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

19,7 x 27 x 1,9 cm
• Greutate brută: 0,2 kg
• Greutate netă: 0,135 kg
• Greutate proprie: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 60259 8

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 50 x 33 x 48 cm
• Greutate brută: 8,7 kg
• Greutate netă: 4,86 kg
• Greutate proprie: 3,84 kg
• GTIN: 1 87 12581 60259 5

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 21,6 x 15,9 x 29,2 cm
• Greutate brută: 1,35 kg
• Greutate netă: 0,81 kg
• Greutate proprie: 0,54 kg
• GTIN: 2 87 12581 60259 2
•
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