
 

 

Philips
Blødt etui

til iPad 2

DLN1771
Passer perfekt

til at beskytte din iPad og give et godt greb
Dette bløde og bøjelige etui er designet med slå-om-funktion, så din iPad er fuldstændig beskyttet, og 

har et let greb og en god pasform. Det semitransparente ShockStop-materiale absorberer stød og giver 

affjedring til din enhed, samtidig med at du stadig har fuld adgang til alle funktioner og porte.

Charmerende beskyttelse
• Stødabsorberende etui, der giver greb
• Lynhurtig og nem beskyttelse
• Beskyttelse hele vejen rundt til både hjørner og forside

Beskyttelse på farten
• Slankt design passer nemt ned i tasken

Praktisk adgang
• Fuld iPad-funktionalitet sammen med beskyttelse



 Stødabsorberende etui
Etuiet er fremstillet af termoplastisk polyuretan, der 
er en højtydende elastomer, som både føjer greb og 
stødbeskyttelse til etuiet.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

Design og finish
• Farve(r): Koksgrå
• Materialer: Termoplastisk polyurethan

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Emballagetype: Dummy
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 20 x 26,8 x 1,2 cm
• Bruttovægt: 0,152 kg
• Nettovægt: 0,1032 kg
• Taravægt: 0,0488 kg
• EAN: 87 12581 60304 5

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 51,3 x 29,4 x 23,4 cm
• Bruttovægt: 6,74 kg
• Nettovægt: 3,7152 kg
• Taravægt: 3,0248 kg
• GTIN: 1 87 12581 60304 2

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

27,8 x 8 x 21,2 cm
• Bruttovægt: 1,012 kg
• Nettovægt: 0,6192 kg
• Taravægt: 0,3928 kg
• GTIN: 2 87 12581 60304 9
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