
 

 

Philips
Tunt fodral

för iPad 2

DLN1762
iPad-fodral som är lätt att bära

med tre skyddslager
Bär enkelt med dig din iPad överallt med vårt tunna fodral med tre lager. Designen med 
tunna lager har skumluftkuddar som dämpar stötar och gjuten konstruktion för extra 
styrka. Den luddfria insidan förebygger repor och rengör enheten.

Attraktivt skydd
• Enkel, snygg design

Skydd i farten
• Tre skyddslager
• Smidig design som lätt får plats i väskan

Smart design
• Bekväm och snygg design



 Enkel, snygg design
Fodralet är utformat för att skydda din enhet – med 
stil.

Smidig design
Fodralet är utformat för att skydda med minsta 
möjliga volym - du kan lätt bära med dig enheten i din 
väska eller ryggsäck så att den är skyddad när du är i 
farten.

Bekväm och snygg design
Bekväm och snygg design som passar överallt.

Tre skyddslager
Tre lager ger överlägset skydd. Det yttre lagret är 
tillverkat av hållbart vävt tyg. Mellanlagret består av 
förformat EVA-skum med luftkuddar. Det inre lagret 
av mjuka, luddfria mikrofiber skyddar och rengör 
enhetens framsida.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

Design och finish
• Färg(er): Svart
• Material: Polyester och EVA-skum

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningstyp: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

24,9 x 21 x 2 cm
• Bruttovikt: 0,273 kg
• Nettovikt: 0,2081 kg
• Taravikt: 0,0649 kg
• EAN: 87 12581 60260 4

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 50,3 x 31,9 x 46,5 cm
• Bruttovikt: 12,758 kg
• Nettovikt: 7,4916 kg
• Taravikt: 5,2664 kg
• GTIN: 1 87 12581 60260 1

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 29,2 x 15,9 x 21,3 cm
• Bruttovikt: 1,83 kg
• Nettovikt: 1,2486 kg
• Taravikt: 0,5814 kg
• GTIN: 2 87 12581 60260 8
•
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