
 

 

Philips
Beskyttelsesetui

til iPad 2

DLN1779
Elegant beskyttelse og praktisk visning

kan laves om til en to-vejs-holder
Rejs med stil med et polstret klaprammeetui i kunstlæder med en lukning, der nemt kan 
omdannes til en praktisk holder, så du kan se uden at holde og fra forskellige vinkler. Det 
slanke indvendige etui kan tages af, så du får beskyttelse på farten.

Charmerende beskyttelse
• Beklædning i kunstlæder giver stil og holdbarhed
• Blød indvendig stofforing
• Polstret hoveddel beskytter frontskærmen

Beskyttelse på farten
• Elastisk bånd holder etuiet sikkert lukket
• Tag det indvendige etui af, det giver en hurtig løsning til når du er på farten

Smart design
• Formet til at muliggøre flere visningsvinkler
• Skift mellem stående og liggende, så du får alsidig visning



 

DLN1779/10
Udgivelsesdato  
2011-11-25

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 82145
EAN: 87 12581 62088 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Begge
• Emballagetype: Kort
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 

20,5 x 27,5 x 2,48 cm
• Bruttovægt: 0,34 kg
• Nettovægt: 0,2701 kg
• Taravægt: 0,0699 kg
• EAN: 87 12581 62088 2

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 55 x 31,5 x 50 cm
• Bruttovægt: 15,2 kg

• Nettovægt: 9,7236 kg
• Taravægt: 5,4764 kg
• GTIN: 1 87 12581 62088 9

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

29,5 x 17 x 22,5 cm
• Bruttovægt: 2,31 kg
• Nettovægt: 1,6206 kg
• Taravægt: 0,6894 kg
• GTIN: 2 87 12581 62088 6

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad 2
•
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