
 

 

Philips
Slanke hoes

voor de iPad

DLN1714
Stijlvolle bescherming voor uw iPad

met een slanke, dubbellaagse hoes
Zacht neopreen zorgt samen met een luxe lederen look voor een strakke en professionele 
uitstraling. Het gladde en duurzame imitatieleer heeft een zachte bekleding: dubbele 
bescherming voor het display zonder extra ruimtebeslag. Veilige sluiting in envelopstijl.

Bescherming voor onderweg
• Zachte hoes van neopreen voor zachte, maar optimale bescherming
• Duurzaam imitatieleer met een zachte belijning aan de binnenkant
• De draaghoes kan afzonderlijk worden gebruikt, maar past ook in uw tas

Slank design
• Hoes in envelopstijl met klittenbandsluiting



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

Duurzaam, belijnd imitatieleer
Het zachte, duurzame imitatieleer heeft een zachte 
neopreen belijning voor dubbele bescherming 
zonder extra ruimte in te nemen.

Hoes in envelopstijl
De envelopstijl met klittenbandsluiting is ontworpen 
om uw apparaat te beschermen in een hoes met een 
slanke, verfijnde uitstraling.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPad

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materialen: Imitatieleer en neopreen

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

20,8 x 31,5 x 2 cm
• Brutogewicht: 0,256 kg
• Nettogewicht: 0,1801 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0759 kg
• EAN: 87 12581 54938 1

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 50 x 45 x 36 cm
• Brutogewicht: 11 kg
• Nettogewicht: 6,4836 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,5164 kg
• GTIN: 2 87 12581 54938 5

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 23,5 x 14 x 33 cm
• Brutogewicht: 1,67 kg
• Nettogewicht: 1,0806 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5894 kg
• GTIN: 1 87 12581 54938 8
•
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