
 

 

Philips
Futerał do modelu Hybrid

do iPada

DLN1718
Niewyślizgujący się uchwyt ochronny

w jednym cienkim futerale
Futerał pokryty gumą zapewnia dodatkową, elastyczną osłonę konstrukcji, krawędzi i 
ekranu Twojego iPada. Wszystko, co się na nim dzieje, zobaczysz przez specjalne okienko. 
Teraz iPad nie wypadnie Ci z ręki, a jego obsługa będzie tak łatwa jak do tej pory.

Pewny uchwyt i ochrona
• Silikon ułatwia chwytanie i zapewnia dodatkową ochronę
• Elastyczne zabezpieczenie rogów i przodu urządzenia

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.

Smukła konstrukcja umożliwiająca 
umieszczenie urządzenia w torbie
Futerał został zaprojektowany w celu zapewnienia 
wysokiego stopnia ochrony przy niewielkich 
rozmiarach, dzięki czemu urządzenie można 
bezpiecznie nosić w torbie lub plecaku.

Przyciski pokryte warstwą ochronną
Materiał, z jakiego wykonany jest futerał, pokrywa 
przyciski regulacji głośności, pozwalając na kontrolę 
głośności i jednocześnie zapewniając ich ochronę 
podczas naciskania.
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Zgodność
• Zgodność z: iPad

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny i przezroczysty
• Materiały: TPE i poliwęglan

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 56180 2

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

52,1 x 28,4 x 27,9 cm
• Waga brutto: 5,308 kg
• Waga netto: 0,54 kg
• Ciężar opakowania: 4,768 kg
• GTIN: 2 87 12581 56180 6

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 56180 9
•
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