
 

 

Philips
Opbergetui

voor de iPad en iPad 2

DLN1769
Handige bescherming voor onderweg

diverse toepassingsmogelijkheden
Ideaal voor op reis. Gemaakt van stevig nylon met een zachte binnenkant. De 
gestroomlijnde hoes biedt bescherming en past ook in uw tas. De instelbare band zit 
comfortabel en past bovendien om de hoofdsteun voor kijkplezier in de auto.

Stijlvol en toch beschermd
• Moderne nylon buitenkant
• Zachte, stoffen belijning aan de binnenkant
• Gewatteerd gedeelte beschermt het beeldscherm aan de voorzijde

Bescherming voor onderweg
• De draaghoes kan afzonderlijk worden gebruikt, maar past ook in uw tas
• Slanke vormgeving, past perfect in uw tas

Slank design
• Uitbreidbaar binnenvakje met ritssluiting voor identiteitsbewijs, sleutels of geld
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPad

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Beide
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

21,5 x 27,8 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,34 kg
• Nettogewicht: 0,33 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 60296 3

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 58,1 x 24,4 x 67,6 cm
• Brutogewicht: 13,71 kg
• Nettogewicht: 11,88 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,83 kg
• GTIN: 1 87 12581 60296 0

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 28,3 x 21,9 x 22,5 cm
• Brutogewicht: 2,11 kg
• Nettogewicht: 1,98 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg
• GTIN: 2 87 12581 60296 7
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