
 

 

Philips
Měkké pouzdro

pro iPad 2

DLN1773
Dokonale padnoucí

ochrana vašeho iPadu usnadňující uchopení
Měkké a poddajné pouzdro s přiléhavým designem pro kompletní ochranu iPadu dobře 
padne do ruky a pevně drží. Průsvitný materiál ShockStop tlumí nárazy a poskytuje 
vašemu zařízení dokonalé pohodlí, aniž by bránil přístupu k jednotlivým funkcím a portům.

Atraktivní ochrana
• Pouzdro tlumící nárazy také usnadňuje uchopení
• Rychlá a snadná okamžitá ochrana
• Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky

Ochrana na cestách
• Tenké provedení se snadno vejde do tašky

Pohodlný přístup
• Plná funkčnost iPadu při současném zajištění ochrany



 Pouzdro tlumící nárazy
Pouzdro je vyrobeno z termoplastického 
polyuretanu, který je velmi elastický. Díky tomu toto 
jedinečné pouzdro tlumí nárazy a usnadňuje 
uchopení.

Celková ochrana povrchu
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu 
dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.

Plná funkčnost iPadu
Užijte si plné funkčnosti iPadu při současném 
zajištění ochrany uvnitř pouzdra s otvory pro 
vypínač a přepínač úsporného režimu, konektor 
dokovací stanice a reproduktor.

Tenký design
Pouzdro je navrženo tak, aby poskytovalo ochranu 
při minimálním objemu, takže můžete své zařízení 
snadno nosit na cestách v tašce nebo batohu.
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPad

Design a provedení
• Barva(y): Jasné
• Materiály: Termoplastický polyuretan

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 20 x 26,8 x 1,2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,152 kg
• Čistá hmotnost: 0,0488 kg
• Hmotnost obalu: 0,1032 kg
• EAN: 87 12581 60306 9

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 51,3 x 29,4 x 23,4 cm
• Hrubá hmotnost: 6,8 kg
• Čistá hmotnost: 1,7568 kg
• Hmotnost obalu: 5,0432 kg
• GTIN: 1 87 12581 60306 6

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 21,2 x 8 x 27,8 cm
• Hrubá hmotnost: 1,012 kg
• Čistá hmotnost: 0,2928 kg
• Hmotnost obalu: 0,7192 kg
• GTIN: 2 87 12581 60306 3
•
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