
 

 

Philips
Θήκη μεταφοράς

για iPad και iPad 2

DLN1769
Προστασία με άνετη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς
με πολυλειτουργική χρήση
Πρακτικότητα καθ' οδόν. Αυτή η λεπτή θήκη είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό νάιλον με 

μαλακή εσωτερική επιφάνεια και προστατεύει είτε ως τσάντα μεταφοράς είτε ως θήκη μέσα στην 

τσάντα σας. Το προσαρμοζόμενο λουράκι φοριέται άνετα αλλά μπορεί επίσης να τυλιχτεί γύρω 

από το υποστήριγμα κεφαλής για προβολή μέσα στο αυτοκίνητο!

Προστασία με κομψότητα
• Μοντέρνο νάιλον εξωτερικό
• Εσωτερικό με μαλακή επένδυση από ύφασμα
• Κύριο σώμα με επίθεμα που προστατεύει το μπροστινό μέρος της οθόνης

Προστασία καθ' οδόν
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη μεταφοράς μόνη της ή να την τοποθετήσετε στην 
τσάντα σας

• Χάρη στη λεπτή σχεδίαση χωράει εύκολα στην τσέπη σας

Έξυπνη σχεδίαση
• Επεκτάσιμη εσωτερική θήκη με φερμουάρ για ταυτότητα, κλειδιά ή μετρητά
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: iPad

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

21,5 x 27,8 x 3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,34 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,33 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• EAN: 87 12581 60296 3

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 
58,1 x 24,4 x 67,6 εκ.

• Μικτό βάρος: 13,71 κ.
• Καθαρό βάρος: 11,88 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,83 κ.
• GTIN: 1 87 12581 60296 0

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

28,3 x 21,9 x 22,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,11 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,98 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,13 κ.
• GTIN: 2 87 12581 60296 7
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