
 

 

Philips
Carcasă de protecţie

pentru iPad 2

DLN1779
Protecţie elegantă şi vizionare comodă

se transformă într-un suport cu reglare dublă
Călătoriţi cu stil cu o carcasă din imitaţie de piele căptuşită ce dispune de închidere care 
se transformă uşor într-un suport pentru o vizionare comodă hands-free în multiple 
unghiuri. Carcasa cu interior subţire este detaşabilă pentru protecţie în mişcare.

Protecţie atractivă
• Exterior din imitaţie de piele pentru eleganţă și durabilitate
• Interior căptușit cu material moale
• Corpul căptușit protejează afișajul frontal

Protecţie în mișcare
• Banda elastică menţine carcasa închisă sigur
• Scoateţi carcasa internă pentru o soluţie rapidă de călătorie

Design inteligent
• Formată pentru a permite mai multe unghiuri de vizualizare
• Schimbaţi din portret în peisaj pentru vizualizare versatilă
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Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Tip ambalaj: Card
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

20,5 x 27,5 x 2,48 cm
• Greutate brută: 0,34 kg
• Greutate netă: 0,2701 kg
• Greutate proprie: 0,0699 kg
• EAN: 87 12581 62088 2

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 55 x 31,5 x 50 cm
• Greutate brută: 15,2 kg

• Greutate netă: 9,7236 kg
• Greutate proprie: 5,4764 kg
• GTIN: 1 87 12581 62088 9

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 29,5 x 17 x 22,5 cm
• Greutate brută: 2,31 kg
• Greutate netă: 1,6206 kg
• Greutate proprie: 0,6894 kg
• GTIN: 2 87 12581 62088 6

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad 2
•
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