
 

 

Philips
Tvrdé pouzdro se 
stojanem

pro iPad

DLN1719
Chraňte svůj iPad pevným pouzdrem

s integrovaným skládacím podstavcem
Toto tvrdé pouzdro s držadlem kolem dokola chrání tělo, rohy i přední stranu zařízení iPad, a obsahuje 

integrovaný podstavec umožňující sledování bez nutnosti držet zařízení v ruce, který lze jednoduše 

sklopit. Budete mít dokonalý přístup k ovládacím prvkům zařízení iPad i ke konektoru doku.

Silná ochrana
• Tvrdé polykarbonátové pouzdro pro silnou ochranu
• Vzor vnitřních vyvýšených gumových výstuh pomáhá tlumit nárazy
• Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky

Ochrana na cestách
• Tenké provedení se snadno vejde do tašky
• Rychlá a snadná okamžitá ochrana

Pohodlný přístup
• Plná funkčnost iPadu při současném zajištění ochrany
• Pokrytá tlačítka pro dokonalé zajištění ochrany

Snadné sledování videa
• Vestavěný podstavec pro snadné sledování videa



 Vestavěný podstavec
Integrovaný podstavec v zadní části pouzdra 
umožňuje pohodlné sledování videa, aniž byste 
museli zařízení držet v ruce. Stačí libovolný plochý 
povrch.

Celková ochrana povrchu
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu 
dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.

Tenký design
Pouzdro je navrženo tak, aby poskytovalo ochranu 
při minimálním objemu, takže můžete své zařízení 
snadno nosit na cestách v tašce nebo batohu.

Vnitřní výstuhy tlumí nárazy
Kvůli ještě lepší ochraně obsahuje gumové pouzdro 
tlumící nárazy také řadu vnitřních výztuh. Tento 
zvýšený vzor vytváří vzdušnou kapsu, která pomáhá 
rozložit náraz na celé pouzdro a snížit tak důsledky 
pro zařízení.
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPad

Design a provedení
• Barva(y): Černá a bílá
• Materiály: Polykarbonát a TPE

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,11 kg
• Čistá hmotnost: 0,015 kg
• Hmotnost obalu: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56183 3

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 52,1 x 28,4 x 27,9 cm
• Hrubá hmotnost: 5,308 kg
• Čistá hmotnost: 0,54 kg
• Hmotnost obalu: 4,768 kg
• GTIN: 2 87 12581 56183 7

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,75 kg
• Čistá hmotnost: 0,09 kg
• Hmotnost obalu: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56183 0
•

Specifikace
Tvrdé pouzdro se stojanem
pro iPad  
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