
 

 

Philips
Zachte hoes

voor de iPad

DLN1713
Bescherm uw iPad

met een zachte, omkeerbare hoes
Deze hoes is gemaakt van zacht en duurzaam neopreen voor bescherming van uw iPad 
onderweg. U kunt hem gebruiken als draagtas of als extra beschermingslaag in uw tas. De 
vouwsluiting houdt uw iPad veilig; het omkeerbare ontwerp zorgt voor de nodige flair.

Bescherming voor onderweg
• Zachte hoes van neopreen voor zachte, maar optimale bescherming
• De draaghoes kan afzonderlijk worden gebruikt, maar past ook in uw tas

Slank design
• Vouwsluiting voor veiligheid zonder gedoe

Voeg een persoonlijk tintje toe
• Omkeerbaar ontwerp – twee hoezen in één



 Zachte hoes van neopreen

Deze hoes is gemaakt van zacht neopreen dat 
elastisch maar sterk is, en uw apparaat tijdens het 
dragen extra bescherming biedt.

Draaghoes voor in de tas
Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes 
of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra 
bescherming.

Vouwsluiting
De vouwsluiting is ontworpen om uw apparaat veilig 
in de hoes te bewaren, zonder klittenband of 
ritssluitingen.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPad

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Omkeerbaar: zwart/rood
• Materialen: Neopreen

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Verpakkingstype: Dummy
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,7 x 29,3 x 1 cm
• Brutogewicht: 0,153 kg
• Nettogewicht: 0,0961 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0569 kg
• EAN: 87 12581 54939 8

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 62 x 34 x 24 cm
• Brutogewicht: 7 kg
• Nettogewicht: 3,4596 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,5404 kg
• GTIN: 2 87 12581 54939 2

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 30 x 10,5 x 21 cm
• Brutogewicht: 1,03 kg
• Nettogewicht: 0,5766 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,4534 kg
• GTIN: 1 87 12581 54939 5
•
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