
 

 

Philips
Miękki futerał

do iPada

DLN1713
Chroń swojego iPada

w wyściełanym, dwustronnym futerale
Ten wyściełany futerał z wytrzymałego neoprenu doskonale chroni iPada w podróży. 
Używaj go jako etui lub dodatkowej warstwy ochronnej w torbie. Składane zamknięcie 
zabezpiecza iPada, podczas gdy dwustronna konstrukcja zapewnia stylowy wygląd.

Ochrona w ruchu
• Wyściełany neoprenowy futerał gwarantujący miękką, a przy tym niezawodną ochronę
• Futerał możesz przenosić w torbie lub bez torby

Elegancka stylistyka
• Składane zamknięcie zapewnia niezawodną ochronę

Wyraź siebie
• Dwustronna konstrukcja – tj. dwa futerały w jednym



 Wyściełany neoprenowy futerał

Jest on wykonany z neoprenu, który jest zarówno 
elastyczny, jak i wytrzymały. Futerał ten posiada 
wyściełaną warstwę zabezpieczającą dzięki czemu 
możesz mieć pewność, że urządzenie jest zawsze 
bezpieczne.

Futerał pasuje do torby
Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie 
drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie 
lub w plecaku.

Składane zamknięcie
Składane zamknięcie zabezpiecza urządzenie 
wewnątrz futerału bez konieczności stosowania 
kłopotliwych rzepów lub innych zapięć.
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Zgodność
• Zgodność z: iPad

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Dwustronny: czarny/czerwony
• Materiały: Neopren

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

25,5 x 24,3 x 1,4 cm
• Waga brutto: 0,11 kg
• Waga netto: 0,062 kg
• Ciężar opakowania: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 54939 8

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

52 x 28,5 x 28 cm
• Waga brutto: 7 kg
• Waga netto: 2,232 kg
• Ciężar opakowania: 4,768 kg
• GTIN: 2 87 12581 54939 2

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26,5 x 8 x 25 cm
• Waga brutto: 1,079 kg
• Waga netto: 0,372 kg
• Ciężar opakowania: 0,707 kg
• GTIN: 1 87 12581 54939 5
•
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