
 

 

Philips
Carcasă de tip husă

pentru iPad 2

DLN1763
Călătoriţi cu stil împreună cu un iPad

prevăzut cu o carcasă care se poate transforma în suport
Călătoriţi cu stil cu o carcasă căptuşită de tip husă, din imitaţie de piele, realizată dintr-un corp solid şi 

carcasa care se poate transforma cu uşurinţă într-un suport pentru vizionare hands-free. În interior, 

căptuşeala moale şi suportul integrat fixează şi protejează dispozitivul iPad în timpul deplasărilor.

Protecţie atractivă
• Carcasă în stil husă
• Exterior din imitaţie de piele pentru eleganţă și durabilitate

Protecţie în mișcare
• Carcasa de transport poate fi transportată ca atare sau vă încape în geantă

Vizionare ușoară a clipurilor video
• Carcasa se transformă într-un suport confortabil



 Carcasă în stil husă
Carcasa în stil husă protejează complet dispozitivul 
dvs., cu un capac care se deschide ușor pentru a oferi 
acces confortabil când aveţi nevoie.

Exterior din imitaţie de piele
Această carcasă este fabricată dintr-un material 
atractiv și durabil similar pielii, oferind protecţie 
pentru dispozitivul dvs. - cu stil.

Carcasa de transport încape într-o 
geantă
Transportaţi-vă dispozitivul în carcasa pentru 
protecţie în mișcare, sau utilizaţi-o pentru a conferi 
un start suplimentar de protecţie în interiorul genţii 
sau rucsacului dvs.

Carcasa se transformă într-un suport
Carcasa de fixare se pliază pentru a deveni un suport 
pentru vizionare hands-free confortabilă pe orice 
suprafaţă plată.
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Design și finisare
• Culori: Negru și grafit
• Materiale: Poliuretan și nailon

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Tip ambalaj: Dummy
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

20,1 x 28,3 x 2,6 cm
• Greutate brută: 0,328 kg
• Greutate netă: 0,2711 kg
• Greutate proprie: 0,0569 kg
• EAN: 87 12581 60261 1

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36

• Cutie exterioară (L x L x Î): 59,5 x 31 x 48,5 cm
• Greutate brută: 15 kg
• Greutate netă: 9,7596 kg
• Greutate proprie: 5,2404 kg
• GTIN: 1 87 12581 60261 8

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 30 x 19 x 22 cm
• Greutate brută: 2,27 kg
• Greutate netă: 1,6266 kg
• Greutate proprie: 0,6434 kg
• GTIN: 2 87 12581 60261 5

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad 2
•
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