
 

 

Philips
Wąski futerał

do iPada

DLN1714
Stylowa ochrona iPada

w cienkim futerale z podwójną warstwą
Miękki neopren w połączeniu z luksusowym materiałem skóropodobnym zapewnia elegancki, 

profesjonalny wygląd. Gładki, wytrzymały materiał skóropodobny ma wyściełaną podszewkę 

zapewniającą podwójną ochronę dla szklanego wyświetlacza bez zbędnego balastu. Bezpieczne 

zamknięcie kopertowe.

Ochrona w ruchu
• Wyściełany neoprenowy futerał gwarantujący miękką, a przy tym niezawodną ochronę
• Wytrzymała sztuczna skóra z miękką tkaniną wyściełającą wnętrze
• Futerał możesz przenosić w torbie lub bez torby

Elegancka stylistyka
• Futerał kopertowy z bezpiecznym zamknięciem na rzep



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

Wytrzymały, ze sztucznej skóry
Gładka, wytrzymała sztuczna skóra połączona z 
miękką neoprenową tkaniną zapewnia podwójną 
ochronę urządzenia bez powiększania jego rozmiaru.

Futerał kopertowy
Futerał kopertowy z zamknięciem na rzep 
zabezpiecza urządzenie w swoim wnętrzu. Poza tym 
jest cienki i ma nowoczesny wygląd.
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Zgodność
• Zgodność z: iPad

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny
• Materiały: Sztuczna skóra i neopren

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

26,5 x 25,6 x 2 cm
• Waga brutto: 0,156 kg
• Waga netto: 0,108 kg
• Ciężar opakowania: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 54938 1

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

56 x 41 x 29,5 cm
• Waga brutto: 9,2 kg
• Waga netto: 3,888 kg
• Ciężar opakowania: 5,312 kg
• GTIN: 2 87 12581 54938 5

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

27 x 13 x 26,5 cm
• Waga brutto: 1,4 kg
• Waga netto: 0,648 kg
• Ciężar opakowania: 0,752 kg
• GTIN: 1 87 12581 54938 8
•

Dane techniczne
Wąski futerał
do iPada  
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