
 

 

Philips
Carcasă folder subţire

pentru iPad 2

DLN1762
Carcasă pentru iPad uşor de transportat

cu trei straturi de protecţie
Transportaţi-vă uşor iPad-ul oriunde cu carcasa noastră subţire cu trei straturi. Designul său în straturi 

subţiri este prevăzut cu spumă cu celule de aer pentru a absorbi şocurile şi cu construcţie turnată pentru 

rezistenţă suplimentară. Interiorul fără scame împiedică zgârieturile şi vă curăţă dispozitivul.

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



 Design simplu, elegant
Această carcasă este proiectată să vă asigure 
protecţie pentru dispozitiv - cu stil.

Design subţire
Această carcasă este proiectată pentru a adăuga 
protecţie cu volum minim, astfel încât să puteţi 
transporta ușor dispozitivul în geantă sau în rucsac 
pentru protecţie în timpul călătoriei.

Design comod și elegant
Designul comod și elegant se încadrează oriunde.

Cu trei straturi de protecţie
Trei straturi oferă protecţie superioară. Stratul 
exterior este fabricat din ţesătură durabilă. Stratul 
din mijloc constă din spumă EVA preformată cu 
celule de aer pentru a adăuga amortizare. Stratul 
interior din microfibră moale, fără scame protejează 
și curăţă suprafaţa dispozitivului.
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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): 24,9 x 21 x 2 cm
• Greutate brută: 0,273 kg
• Greutate netă: 0,208 kg
• Greutate proprie: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 60260 4

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 50 x 32,5 x 47 cm
• Greutate brută: 12 kg
• Greutate netă: 7,488 kg
• Greutate proprie: 4.512 kg
• GTIN: 1 87 12581 60260 1

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 21,3 x 15,9 x 29,2 cm
• Greutate brută: 1,83 kg
• Greutate netă: 1,248 kg
• Greutate proprie: 0,582 kg
• GTIN: 2 87 12581 60260 8
•
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