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Προστατευτική θήκη

DLN1784
Τέλεια εφαρμογή

για προστασία και πρόσφυση του iPad
Αυτή η μαλακή και ευλύγιστη θήκη διαθέτει σχεδίαση που αγκαλιάζει το iPad σας, με εύκολη 

πρόσφυση και άψογη εφαρμογή. Το διαφανές υλικό ShockStop απορροφά τους κραδασμούς και 

προφυλάσσει τη συσκευή σας, προσφέροντας συγχρόνως πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και 

τις θύρες.

Προστασία με κομψότητα
• Αντικραδασμική θήκη για σταθερό χειρισμό
• Εύκολη και γρήγορη προστασία στη στιγμή
• Προστατευτικό περίβλημα για τις γωνίες και την πρόσοψη

Προστασία καθ' οδόν
• Χάρη στη λεπτή σχεδίαση χωράει εύκολα στην τσέπη σας

Πρακτική πρόσβαση
• Πλήρης λειτουργικότητα iPad και προστασία



 Αντικραδασμική θήκη
Αυτή η θήκη έχει κατασκευαστεί από 
θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, ελαστομερές 
υψηλής απόδοσης που προσφέρει σταθερό 
χειρισμό και απορρόφηση των κραδασμών σε μία 
μοναδική θήκη.
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: iPad

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Καθαρό

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

20 x 26,8 x 1,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,152 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,1032 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0488 κ.
• EAN: 87 12581 62030 1

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 
51,3 x 29,4 x 23,4 εκ.

• Μικτό βάρος: 6,74 κ.
• Καθαρό βάρος: 3,7152 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,0248 κ.
• GTIN: 1 87 12581 62030 8

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

21,2 x 8 x 27,8 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,012 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,6192 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,3928 κ.
• GTIN: 2 87 12581 62030 5

Συμβατότητα με
• Συμβατότητα με: iPad 2
•

Προδιαγραφές
Προστατευτική θήκη
  

http://www.philips.com

