
 

 

Philips
Carcasă de protecţie

pentru iPad 2

DLN1785
O potrivire perfectă

pentru protecţie şi prindere iPad
Această carcasă moale şi pliabilă dispune de un design care înfăşoară complet pentru protecţia întreagă 

a iPad-ului cu o prindere uşoară şi cu o fixare fermă. Materialul translucid ShockStop absoarbe şocurile 

şi înveleşte dispozitivul, asigurând în acelaşi timp acces la toate funcţiile şi porturile.

Protecţie atractivă
• Carcasa pentru absorbţia șocurilor oferă de asemenea prindere
• Protecţie rapidă și ușoară dintr-o mișcare
• Protecţie completă pentru colţuri și partea frontală

Protecţie în mișcare
• Designul subţire intră cu ușurinţă în geanta dvs.

Acces confortabil
• Funcţionalitate iPad completă și protecţie



 Carcasă pentru absorbţia șocurilor
Această carcasă este confecţionată din poliuretan 
termoplastic care este un elastomer de înaltă 
performanţă care adaugă atât prindere, cât și 
absorbţia șocurilor într-o singură carcasă.
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Compatibilitate
• Compatibil cu: iPad

Design și finisare
• Culori: Cărbune
• Materiale: Poliuretan termoplastic

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

20 x 26,8 x 1,2 cm
• Greutate brută: 0,152 kg
• Greutate netă: 0,1032 kg
• Greutate proprie: 0,0488 kg
• EAN: 87 12581 62029 5

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 51,3 x 29,4 x 23,4 cm
• Greutate brută: 6,74 kg
• Greutate netă: 3,7152 kg
• Greutate proprie: 3,0248 kg
• GTIN: 1 87 12581 62029 2

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 21,2 x 8 x 27,8 cm
• Greutate brută: 1,012 kg
• Greutate netă: 0,6192 kg
• Greutate proprie: 0,3928 kg
• GTIN: 2 87 12581 62029 9

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad 2
•
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