
 

 

Philips
Zachte hoes

voor de iPad 2

DLN1773
De perfecte pasvorm

voor bescherming en houvast voor uw iPad
Deze zachte, buigzame hoes is ontworpen voor een uitstekende pasvorm, stevig houvast en 
volledige bescherming van uw iPad. Transparant ShockStop-materiaal absorbeert schokken 
en beschermt uw apparaat terwijl u toch toegang houdt tot alle functies en poorten.

Stijlvol en toch beschermd
• De schokdempende hoes geeft extra grip
• Snelle en eenvoudige bescherming
• Volledige bescherming voor de hoeken en voorkant

Bescherming voor onderweg
• Slanke vormgeving, past perfect in uw tas

Alle functies bij de hand
• Volledige iPad-functionaliteit plus bescherming



 Schokdempende hoes
Deze hoes is gemaakt van thermoplastisch 
polyurethaan, een hoogwaardig elastomeer dat u 
extra grip geeft en de hoes schokdempend maakt.

Volledige bescherming
Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel 
aan alle kanten, met name bij de hoeken en de 
voorste randen.

Volledige iPad-functionaliteit
Dankzij de openingen voor de aan-uitknop/knop 
voor de slaapstand, dockconnector en luidspreker 
kunt u alle voorzieningen van de iPad gebruiken 
terwijl het apparaat door de hoes wordt beschermd.

Slank ontwerp
Deze hoes is ontworpen voor compacte 
bescherming, zodat u uw apparaat eenvoudig in uw 
tas of rugzak kunt meenemen en het toch beschermd 
is.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPad

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Helder
• Materialen: Thermoplastisch polyurethaan

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

20 x 26,8 x 1,2 cm
• Brutogewicht: 0,152 kg
• Nettogewicht: 0,1032 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0488 kg
• EAN: 87 12581 60306 9

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 51,3 x 29,4 x 23,4 cm
• Brutogewicht: 6,74 kg
• Nettogewicht: 3,7152 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,0248 kg
• GTIN: 1 87 12581 60306 6

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 27,8 x 8,0 x 21,2 cm
• Brutogewicht: 1,012 kg
• Nettogewicht: 0,6192 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,3928 kg
• GTIN: 2 87 12581 60306 3
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