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DLN1769
Protecţie cu posibilitate de transportare

cu utilizare multifuncţională
Comoditate când sunteţi în mişcare. Fabricată din nailon aspru cu un interior moale, 
carcasa subţire protejează ca atare sau vă încape în geantă. Cureaua reglabilă nu numai că 
este confortabilă la purtare, ci poate fi aplicată pe tetieră pentru vizionare în vehicul!

Protecţie atractivă
• Exterior modern din nailon
• Interior căptușit cu material moale
• Corpul căptușit protejează afișajul frontal

Protecţie în mișcare
• Carcasa de transport poate fi transportată ca atare sau vă încape în geantă
• Designul subţire intră cu ușurinţă în geanta dvs.

Design inteligent
• Buzunar interior extensibil, cu fermoar, pentru cardul de identitate, chei sau bani
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Compatibilitate
• Compatibil cu: iPad

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

21,5 x 27,8 x 3 cm
• Greutate brută: 0,34 kg
• Greutate netă: 0,33 kg
• Greutate proprie: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 60296 3

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 58,1 x 24,4 x 67,6 cm
• Greutate brută: 13,71 kg
• Greutate netă: 11,88 kg
• Greutate proprie: 1,83 kg
• GTIN: 1 87 12581 60296 0

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 28,3 x 21,9 x 22,5 cm
• Greutate brută: 2,11 kg
• Greutate netă: 1,98 kg
• Greutate proprie: 0,13 kg
• GTIN: 2 87 12581 60296 7
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