
 

 

Philips
Štíhle puzdro

pre iPad 2

DLN1762
Puzdro na iPad s jednoduchým prenášaním
s troma ochrannými vrstvami
Prenášajte svoje zariadenie iPad jednoducho a kamkoľvek s naším trojvrstvovým štíhlym puzdrom. Jeho 

tenký dizajn obsahuje vzdušnú penu, ktorá pohlcuje otrasy a má tvarovanú konštrukciu na lepšiu 

odolnosť. Vnútorná vrstva, ktorá nezanecháva vlákna, zabraňuje poškriabaniu a čistí vaše zariadenie.

Atraktívna ochrana
• Jednoduchý, štýlový dizajn

Ochrana na cestách
• Tri ochranné vrstvy
• Štíhly dizajn jednoducho zapadne do vašej tašky

Praktický dizajn
• Pohodlný a štýlový dizajn



 Jednoduchý, štýlový dizajn
Toto puzdro bolo navrhnuté na štýlovú ochranu 
vášho zariadenia.

Tenký dizajn
Toto puzdro bolo navrhnuté tak, aby zvýšilo ochranu 
pri najmenšom možnom objeme, takže môžete svoje 
zariadenie počas cesty bezpečne prenášať v taške 
alebo plecniaku.

Pohodlný a štýlový dizajn
Pohodlný a štýlový dizajn sa zmestí všade a môžete si 
ho vziať kamkoľvek.

Tri ochranné vrstvy
Tri ochranné vrstvy poskytujú zvýšenú ochranu. 
Vonkajšia vrstva je vyrobená z odolnej tkanej látky. 
Stredná vrstva pozostáva z tvarovanej vzdušnej EVA 
peny na mäkkú výstuž. Mäkká mikrovláknová 
vnútorná vrstva, ktorá nezanecháva vlákna, zabraňuje 
poškriabaniu a čistí povrch zariadenia.
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Kompatibilita
• Kompatibilné s: iPad

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Čierny
• Materiály: Polyester a EVA pena

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet zabalených produktov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 24,9 x 21 x 2 cm
• Hmotnosť brutto: 0,273 kg
• Čistá hmotnosť: 0 208 kg
• Hmotnosť obalu: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 60260 4

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 50 x 32,5 x 47 cm
• Hmotnosť brutto: 12 kg
• Čistá hmotnosť: 7,488 kg
• Hmotnosť obalu: 4,512 kg
• GTIN: 1 87 12581 60260 1

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

21,3 x 15 9 x 29,2 cm
• Hmotnosť brutto: 1 83 kg
• Čistá hmotnosť: 1,248 kg
• Hmotnosť obalu: 0,582 kg
• GTIN: 2 87 12581 60260 8
•
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