
 

 

Philips
Skyddsfodral

DLN1784
Perfekt passform

för skydd och bra grepp om din iPad
Det här mjuka och böjliga fodralet har en "wrap-around"-design för övergripande iPad-
skydd med enkelt grepp och perfekt passform. Genomskinligt ShockStopmaterial 
absorberar stötar och ger åtkomst till alla funktioner och portar.

Attraktivt skydd
• Stötdämpande fodral som även ger ett bättre grepp
• Snabbt och enkelt skydd
• Omslutande skydd för enhetens hörn och ytterkanter

Skydd i farten
• Smidig design som lätt får plats i väskan

Bekvämt och lätthanterligt
• Alla iPad-funktioner samtidigt som du är skyddad



 Stötdämpande fodral
Fodralet är tillverkat av termoplastisk polyuretan, en 
högprestandaelast som ger både ett bättre grepp och 
är stötdämpande – allt i ett unikt fodral.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

Design och finish
• Färg(er): Klar

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

20 x 26,8 x 1,2 cm
• Bruttovikt: 0,152 kg
• Nettovikt: 0,1032 kg
• Taravikt: 0,0488 kg
• EAN: 87 12581 62030 1

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36

• Yttre kartong (L x B x H): 51,3 x 29,4 x 23,4 cm
• Bruttovikt: 6,74 kg
• Nettovikt: 3,7152 kg
• Taravikt: 3,0248 kg
• GTIN: 1 87 12581 62030 8

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 21,2 x 8 x 27,8 cm
• Bruttovikt: 1,012 kg
• Nettovikt: 0,6192 kg
• Taravikt: 0,3928 kg
• GTIN: 2 87 12581 62030 5

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad 2
•
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