
 

 

Philips
Bolsa macia

para iPad

DLN1713
Proteja o seu iPad

numa bolsa almofadada, reversível
Concebemos esta bolsa em neopreno almofadado e duradouro para proteger o iPad em viagem. 

Utilize-a como estojo de transporte ou como camada adicional de protecção dentro do seu saco. O 

fecho com pala mantém o iPad seguro, enquanto o design reversível assegura uma aparência divertida.

Protecção em viagem
• Estojo almofadado em neopreno para uma protecção suave mas resistente
• Estojo de transporte pode ser utilizado como bolsa ou colocado no seu saco

Design inteligente
• Fecho com pala para uma protecção sem confusões

Expresse-se
• Design reversível – como dois estojos em um



 Estojo almofadado em neopreno

Fabricado em neopreno macio, elástico mas 
resistente, este estojo confere uma camada de 
protecção almofadada ao seu dispositivo, para que o 
possa carregar com a certeza de que este está 
protegido.

Estojo de transporte cabe numa bolsa
Transporte o seu dispositivo no estojo para o 
proteger em viagem ou utilize-o como camada 
adicional de protecção dentro do seu saco ou 
mochila.

Fecho com pala
O fecho com pala foi concebido para manter o seu 
dispositivo dentro do estojo de forma segura, sem 
confusões de Velcro ou fecho de correr.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPad

Design e acabamento
• Cor(es): Reversível: Preto/vermelho
• Materiais: Neopreno

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,7 x 29,3 x 1 cm
• Peso bruto: 0,153 kg
• Peso líquido: 0,0961 kg
• Tara: 0,0569 kg
• EAN: 87 12581 54939 8

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 62 x 34 x 24 cm
• Peso bruto: 7 kg
• Peso líquido: 3,4596 kg
• Tara: 3,5404 kg
• GTIN: 2 87 12581 54939 2

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 30 x 10,5 x 21 cm
• Peso bruto: 1,03 kg
• Peso líquido: 0,5766 kg
• Tara: 0,4534 kg
• GTIN: 1 87 12581 54939 5
•

Especificações
Bolsa macia
para iPad  
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