
 

 

Philips
Slim sleeve

till iPad

DLN1714
Skydda din iPad med stil

med ett slimmat fodral med dubbla lager
Mjuk neopren tillsammans med lyxigt konstläder ger ett putsat, professionellt utseende. 
Det mjuka och tåliga konstlädret har ett vadderat foder – dubbelt skydd för glasskärmen 
utan onödigt omfång. Säker tillslutning i kuvertstil.

Skydd i farten
• Vadderat neoprenfodral för ett mjukt men starkt skydd
• Tåligt konstläder med ett mjukt foder
• Bärväskan fungerar på egen hand eller får plats i väskan

Smart design
• Fodral i kuvertstil med kardborretillslutning



 Bärväskan får plats i väskan
Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är 
ute i farten, eller använd det som ett extra 
skyddslager i väskan eller ryggsäcken.

Tåligt, fodrat konstläder
Det mjuka, tåliga konstlädret har ett mjukt, vadderat 
foder, som ger dubbelt skydd för enheten utan 
onödigt omfång.

Fodral i kuvertstil
Kuvertmodellen med kardborretillslutning är 
utformad för att hålla enheten säker med ett 
slimmat, sofistikerat utseende.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

Design och finish
• Färg(er): Svart
• Material: Konstläder och neopren

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningstyp: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

20,8 x 31,5 x 2 cm
• Bruttovikt: 0,256 kg
• Nettovikt: 0,1801 kg
• Taravikt: 0,0759 kg
• EAN: 87 12581 54938 1

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 50 x 45 x 36 cm
• Bruttovikt: 11 kg
• Nettovikt: 6,4836 kg
• Taravikt: 4,5164 kg
• GTIN: 2 87 12581 54938 5

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 23,5 x 14 x 33 cm
• Bruttovikt: 1,67 kg
• Nettovikt: 1,0806 kg
• Taravikt: 0,5894 kg
• GTIN: 1 87 12581 54938 8
•

Specifikationer
Slim sleeve
till iPad

http://www.philips.com

