
 

 

Philips
Θήκη με αφρώδες 
επίθεμα

για iPad 2

DLN1765
Κομψή θήκη με αφρώδες επίθεμα

που μετατρέπεται σε βάση δύο κατευθύνσεων
Αυτή η θήκη παρέχει απόλυτη προστασία και λειτουργικότητα. Διαθέτει αφρώδες επίθεμα που 

χρησιμοποιείται επίσης σαν βάση για hands free λειτουργία, με πολλαπλές γωνίες θέασης σε 

κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η λεπτή εσωτερική θήκη είναι αποσπώμενη, για λεπτή 

προστασία καθ' οδόν.

Προστασία με κομψότητα
• Εξωτερικό από δερματίνη για στυλ και αντοχή
• Εσωτερικό με μαλακή επένδυση από ύφασμα
• Κύριο σώμα με επίθεμα που προστατεύει το μπροστινό μέρος της οθόνης

Προστασία καθ' οδόν
• Ελαστική ζώνη που κλείνει τη θήκη με ασφάλεια
• Αποσπώμενη εσωτερική θήκη που προσφέρει μια γρήγορη λύση ενώ είστε καθ' οδόν

Έξυπνη σχεδίαση
• Σχεδιασμένη για να επιτρέπει πολλές γωνίες θέασης
• Περιστρέψτε τη συσκευή από κάθετη σε οριζόντια θέση για ευέλικτη προβολή



 Αποσπώμενη εσωτερική θήκη
Επειδή συχνά το μόνο που χρειάζεστε είναι μια 
λεπτή θήκη, το αποσπώμενο εσωτερικό μέρος 
προσφέρει μια γρήγορη λύση για προστασία καθ' 
οδόν, που χωράει εύκολα στην τσάντα ή το 
σακίδιό σας.

Εύκολη αλλαγή λειτουργιών προβολής
Η αποσπώμενη εσωτερική θήκη μπορεί να 
ρυθμιστεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη λειτουργία 
προβολής, για πιο ευέλικτη hands-free προβολή.

Σχεδιασμένη για γωνίες θέασης
Η εσωτερική επένδυση της θήκης διαθέτει λεπτές 
ραβδώσεις που προσφέρουν πολλές επιλογές για 
να βρείτε την ιδανική γωνία θέασης.

Κύριο σώμα με επίθεμα που 
προστατεύει την οθόνη
Αυτή η θήκη διαθέτει χνουδωτό, ενισχυμένο 
σώμα, ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει το 
εύθραυστο μπροστινό μέρος της οθόνης της 
συσκευής σας.
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Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Μαύρο και γκρι
• Υλικά: Δερματίνη

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
• Τύπος συσκευασίας: Κάρτα
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

20,5 x 28,6 x 2,85 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,415 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,3551 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0599 κ.
• EAN: 87 12581 60292 5

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

49,5 x 32 x 48,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 12,77 κ.
• Καθαρό βάρος: 8,5224 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 4,2476 κ.
• GTIN: 1 87 12581 60292 2

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

30 x 16 x 22 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,92 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,4204 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,4996 κ.
• GTIN: 2 87 12581 60292 9

Συμβατότητα με
• Συμβατότητα με: iPad 2
•
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