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Λεπτή θήκη-φάκελος

για iPad 2

DLN1762
Θήκη iPad εύκολης μεταφοράς

με τρία στρώματα προστασίας
Μεταφέρετε εύκολα το iPad σας οπουδήποτε, με το Tri-layer Slim Folder. Η λεπτή του σχεδίαση σε 

στρώσεις περιλαμβάνει αφρολέξ με αεροθαλάμους για απορρόφηση των κραδασμών και ενιαία 

κατασκευή για μεγαλύτερη αντοχή. Το εσωτερικό που δεν αφήνει χνούδι αποτρέπει τις 

γρατζουνιές και διατηρεί τη συσκευή σας καθαρή.

Προστασία με κομψότητα
• Λιτή και κομψή σχεδίαση

Προστασία καθ' οδόν
• Τρία στρώματα προστασίας
• Χάρη στη λεπτή σχεδίαση χωράει εύκολα στην τσέπη σας

Έξυπνη σχεδίαση
• Πρακτική και κομψή σχεδίαση



 Λιτή και κομψή σχεδίαση
Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει 
τη συσκευή σας με στυλ.

Λεπτή σχεδίαση
Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
επιπλέον προστασία χωρίς όγκο. Επομένως, 
μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τη συσκευή σας 
στην τσάντα ή το σακίδιό σας για προστασία εν 
κινήσει.

Πρακτική και κομψή σχεδίαση
Με πρακτική και κομψή σχεδίαση, χωράει 
οπουδήποτε και σας συνοδεύει παντού.

Τρία στρώματα προστασίας
Τα τρία στρώματα παρέχουν εξαιρετική 
προστασία. Το εξωτερικό στρώμα είναι 
κατασκευασμένο από ανθεκτικό υφαντό ύφασμα. 
Το μεσαίο στρώμα περιέχει προδιαμορφωμένο 
αφρολέξ EVA με αεροθαλάμους για επιπλέον 
προστασία. Το εσωτερικό στρώμα από μαλακές 
μικροΐνες που δεν αφήνουν χνούδι, προστατεύει 
και καθαρίζει την πρόσοψη της συσκευής.
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: iPad

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Μαύρο
• Υλικά: Πολυεστέρας και αφρολέξ EVA

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

24,9 x 21 x 2 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,273 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,208 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,065 κ.
• EAN: 87 12581 60260 4

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

50 x 32,5 x 47 εκ.
• Μικτό βάρος: 12 κ.
• Καθαρό βάρος: 7,488 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 4,512 κ.
• GTIN: 1 87 12581 60260 1

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

21,3 x 15,9 x 29,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,83 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,248 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,582 κ.
• GTIN: 2 87 12581 60260 8
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