
 

 

Philips
Mala de transporte

para iPad e iPad 2

DLN1769
Protecção pronta a levar

com utilização multifuncional
Comodidade quando se encontra em movimento. Fabricado em nylon resistente com um interior 

macio, o estojo fino pode ser utilizado autonomamente ou colocado no seu saco. Para além de 

proporcionar uma utilização confortável, a fita ajustável também pode ser enrolada à volta do encosto 

da cabeça para visualização no carro!

Protecção atractiva
• Moderno exterior em nylon
• Interior em tecido macio
• Corpo almofadado protege o ecrã frontal

Protecção em viagem
• Estojo de transporte pode ser utilizado como bolsa ou colocado no seu saco
• Design fino que cabe facilmente no seu saco

Design inteligente
• Bolso interior expansível com fecho para B.I., chaves ou dinheiro
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Compatibilidade
• Compatível com: iPad

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

21,5 x 27,8 x 3 cm
• Peso bruto: 0,34 kg
• Peso líquido: 0,33 kg
• Tara: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 60296 3

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36

• Embalagem exterior (C x L x A): 
58,1 x 24,4 x 67,6 cm

• Peso bruto: 13,71 kg
• Peso líquido: 11,88 kg
• Tara: 1,83 kg
• GTIN: 1 87 12581 60296 0

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

28,3 x 21,9 x 22,5 cm
• Peso bruto: 2,11 kg
• Peso líquido: 1,98 kg
• Tara: 0,13 kg
• GTIN: 2 87 12581 60296 7
•

Especificações
Mala de transporte
para iPad e iPad 2  
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