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iPad-hez és iPad 2-höz

DLN1769
Biztonságos kényelem: „fogja és vigye”

multifunkciós használattal
Kényelem út közben. A vékony tok erős nylonból készült, és belül puha bélés borítja, ezáltal 
tökéletes védelmet nyújt, emellett a táskában is elfér. Az állítható szíj szintén kényelmet 
biztosít, az autóülés fejtámaszához rögzíthető, így az autóban is használhatja készülékét.

Mutatós védelem
• Modern nylon kialakítás
• Puha anyagú bélés
• A párnázott tok megóvja az elülső kijelzőt

Menet közbeni védelem
• A tok önállóan is használható, de táskájába is illik
• Vékony kialakításának köszönhetően akár a táskájában is könnyen elfér

Intelligens kivitel
• Cipzáras, bővíthető belső zseb igazolványok, kulcsok vagy készpénz tárolására
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Kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad-del

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
• Csomagolás típusa: Karton
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

21,5 x 27,8 x 3 cm
• Bruttó tömeg: 0,34 kg
• Nettó tömeg: 0,33 kg
• Táratömeg: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 60296 3

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36

• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
58,1 x 24,4 x 67,6 cm

• Bruttó tömeg: 13,71 kg
• Nettó tömeg: 11,88 kg
• Táratömeg: 1,83 kg
• GTIN: 1 87 12581 60296 0

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

28,3 x 21,9 x 22,5 cm
• Bruttó tömeg: 2,11 kg
• Nettó tömeg: 1,98 kg
• Táratömeg: 0,13 kg
• GTIN: 2 87 12581 60296 7
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