
 

 

Philips
Futerał z uchwytami

do iPada

DLN1717
Specjalna konstrukcja zapewniająca wygodne trzymanie
iPada w dowolnej pozycji
Futerał poprawia stabilność iPada, gdy trzymasz go w różnych pozycjach. Nieważne, czy czytasz tekst, 

trzymając iPada poziomo, czy grasz, trzymając go pionowo – futerał pokryty gumą zapewnia dodatkową, 

elastyczną osłonę konstrukcji, krawędzi i ekranu. Dodatkowo, kanały wewnętrzne pomagają 

amortyzować wstrząsy.

Pewny uchwyt i ochrona
• Silikon ułatwia chwytanie i zapewnia dodatkową ochronę
• Elastyczne zabezpieczenie rogów i przodu urządzenia
• Wysunięte krawędzie ułatwiają trzymanie urządzenia zarówno w poziomie jak i w pionie
• Kanały wewnętrzne zaprojektowane z myślą o amortyzacji wstrząsów

Ochrona w ruchu
• Smukła konstrukcja umożliwiająca bezproblemowe umieszczenie urządzenia w torbie
• Wygodna ochrona

Wygodny dostęp
• Ochrona przy zachowaniu pełnej funkcjonalności iPada
• Przyciski pokryte warstwą zapewniającą ochronę podczas ich naciskania



 Ochronny silikon
Futerał ten jest wykonany z miękkiego silikonu, który 
ułatwia pewne chwytanie odtwarzacza oraz chroni 
przed zarysowaniem i zniszczeniem urządzenia.

Elastyczna ochrona
Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa 
urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i 
krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.

Kanały wewnętrzne amortyzujące 
wstrząsy
Aby zapewnić jeszcze wyższy poziom ochrony, w 
materiale amortyzującym poprowadzono kanały 
wewnętrzne przenoszące wstrząsy na futerał, 
zamiast na urządzenie.

Wysunięte krawędziepozwalają trzymać 
urządzenie z każdej strony
Niezależnie od tego, czy używasz urządzenia do 
czytania, czy też do grania, futerał został 
zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić 
trzymanie urządzenia zarówno w poziomie jak i w 
pionie.
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Zgodność
• Zgodność z: iPad

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny
• Materiały: Silikonowy

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

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Waga brutto: 0,11 kg
• Waga netto: 0,015 kg
• Ciężar opakowania: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56136 9

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

50 x 45 x 32 cm
• Waga brutto: 15,6 kg
• Waga netto: 0,54 kg
• Ciężar opakowania: 15,06 kg
• GTIN: 2 87 12581 56136 3

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

26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Waga brutto: 0,75 kg
• Waga netto: 0,09 kg
• Ciężar opakowania: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56136 6
•
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