
 

 

Philips
Platte map

voor de iPad 2

DLN1762
Handige draaghoes voor de iPad

met drie beschermlagen
Neem uw iPad gemakkelijk overal mee naartoe met onze slanke map uit drie lagen. Het platte ontwerp 

bevat luchtdemping om schokken te absorberen en een voorgevormde constructie voor extra 

stevigheid. De pluisvrije binnenlaag beschermt het apparaat tegen krassen en houdt het stofvrij.

Stijlvol en toch beschermd
• Simpele, stijlvolle vormgeving

Bescherming voor onderweg
• Drie beschermlagen
• Slanke vormgeving, past perfect in uw tas

Slank design
• Handig en stijlvol ontwerp



 Simpele, stijlvolle vormgeving
Deze hoes is speciaal ontworpen om uw apparaat te 
beschermen... in stijl!

Slank ontwerp
Deze hoes is ontworpen voor compacte 
bescherming, zodat u uw apparaat eenvoudig in uw 
tas of rugzak kunt meenemen en het toch beschermd 
is.

Handig en stijlvol ontwerp
Het handige en stijlvolle ontwerp past altijd en 
overal.

Drie beschermlagen
De drie lagen bieden superieure bescherming. De 
buitenste laag is gemaakt van duurzaam geweven 
textiel. De middelste laag bestaat uit voorgevormd 
EVA-schuim met luchtcellen voor extra zachtheid. 
De binnenste laag van zacht , linamentvrij microfiber 
beschermt en reinigt de voorzijde van het apparaat.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPad

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materialen: Polyester en EVA-schuim

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Verpakkingstype: Dummy
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

24,9 x 21 x 2 cm
• Brutogewicht: 0,273 kg
• Nettogewicht: 0,2081 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0649 kg
• EAN: 87 12581 60260 4

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 50,3 x 31,9 x 46,5 cm
• Brutogewicht: 12,758 kg
• Nettogewicht: 7,4916 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,2664 kg
• GTIN: 1 87 12581 60260 1

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 29,2 x 15,9 x 21,3 cm
• Brutogewicht: 1,83 kg
• Nettogewicht: 1,2486 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5814 kg
• GTIN: 2 87 12581 60260 8
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