
 

 

Philips
Futerał typu „sztaluga” z 
wyściółką

do iPada

DLN1720
Elegancki futerał z wyściółką,

służy również jako dwustopniowy stojak
Futerał z wyściółką – połączenie ochrony i funkcjonalności – może również służyć jako stojak do 
oglądania filmów na iPadzie pod różnym kątem, zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym. Po 
odłączeniu wąska, wewnętrzna część futerału znakomicie spełnia swoją funkcję w podróży.

Atrakcyjna ochrona
• Skórzana warstwa zewnętrzna — stylowa i wytrzymała
• Wnętrze wyściełane miękką tkaniną
• Futerał z wyściółką chroni znajdujący się z przodu wyświetlacz

Ochrona w ruchu
• Dzięki elastycznemu paskowi futerał jest bezpiecznie zamknięty
• Wewnętrzną część futerału można bez problemu odłączyć, co doskonale sprawdza się w 

podróży

Elegancka stylistyka
• Konstrukcja z uwzględnieniem różnych kątów widzenia
• Duża uniwersalność dzięki możliwości zmiany trybu wyświetlania z pionowego na poziomy



 Odłączana wewnętrzna część futerału
Kiedy do ochrony urządzenia w podróży wystarcza 
wąski futerał, wewnętrzną część można odłączyć, 
dzięki czemu urządzenie mieści się bez problemu w 
torbie lub plecaku.

Łatwa zmiana trybów wyświetlania
Odłączana wewnętrzna część futerału sprawdza się 
podczas przeglądania zawartości ekranu w trybie 
wyświetlania w poziomie i pionie.

Konstrukcja z uwzględnieniem różnych 
kątów widzenia
W wewnętrznej wyściółce futerału uformowano 
delikatne wypukłości umożliwiające oglądanie pod 
idealnym kątem.

Futerał z wyściółką chroni wyświetlacz
Futerał jest wyposażony w pluszową wyściółkę 
zaprojektowaną specjalnie z myślą o ochronie 
delikatnego wyświetlacza przedniego.
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Zgodność
• Zgodność z: iPad

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny i szary
• Materiały: Skóra syntetyczna

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 56181 9

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

49 x 32 x 47 cm
• Waga brutto: 12,8 kg
• Waga netto: 0,360 kg
• Ciężar opakowania: 12,440 kg
• GTIN: 2 87 12581 56181 3

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,4 x 16,25 x 30 cm
• Waga brutto: 2,1 kg
• Waga netto: 0,060 kg
• Ciężar opakowania: 2,040 kg
• GTIN: 1 87 12581 56181 6
•
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