
 

 

Philips
Etui med greb

til iPad

DLN1717
Etui med hævet design, som giver komfortabelt greb,
ligegyldig hvordan du holder din iPad
Designet til at forbedre dit greb, uanset om du læser i lodret tilstand eller spiller i vandret 
tilstand - dette gummibelagte etui giver beskyttelse hele vejen rundt om din iPad, inkl. 
hjørner og front. De interne kanaler hjælper med at absorbere stød

Håndgribelig beskyttelse
• Silikone giver bedre gribefasthed og bedre beskyttelse
• Beskyttelse hele vejen rundt til både hjørner og forside
• Det hævede greb virker både lodret og vandret
• Interne kanaler designet til at absorbere stød

Beskyttelse på farten
• Slankt design passer nemt ned i tasken
• Lynhurtig og nem beskyttelse

Praktisk adgang
• Fuld iPad-funktionalitet sammen med beskyttelse
• Overdækkede knapper giver beskyttelse uden at hindre betjening



 Beskyttende silikone
Dette etui er lavet af blød silikone, der tilføjer et 
gribelag til din afspiller, alt imens det også beskytter 
din enhed mod ridser og almindelig slitage.

Beskyttelse hele vejen rundt
Etuiets materiale når hele vejen rundt på både bag- 
og forside og beskytter dermed hjørnerne og 
kanterne af enhedens overflade.

Interne kanaler absorberer stød
For at give bedre beskyttelse har det 
stødabsorberende materiale også interne kanaler, 
som fordeler et stød i etuiet i stedet for at overføre 
det til din enhed.

Hævet greb virker begge veje
Fra læsning til spil er dette etui specielt designet til at 
forbedre dit greb, hvad enten du bruger din enhed i 
lodret eller vandret tilstand.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

Design og finish
• Farve(r): Sort
• Materialer: Silikone

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Bruttovægt: 0,11 kg
• Nettovægt: 0,015 kg
• Taravægt: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56136 9

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 50 x 45 x 32 cm
• Bruttovægt: 15,6 kg
• Nettovægt: 0,54 kg
• Taravægt: 15,06 kg
• GTIN: 2 87 12581 56136 3

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Bruttovægt: 0,75 kg
• Nettovægt: 0,09 kg
• Taravægt: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56136 6
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