
 

 

Philips
Näytönsuojus

Kristallinkirkas
iPadille

DLN1756
Suojaa iPadin näyttö

kristallinkirkkaalla näytönsuojuksella
Suojaa iPad Multi-Touch -lasinäyttö kristallinkirkkaalla kalvolla. Käytännöllisesti katsoen 
näkymätön, mutta huomattavan erilainen näytönsuojus ei vääristä vallankumouksellista 
IPS-näyttöä, joten voit nauttia selkeistä, kirkkaista ja eloisista kuvista kaikista kulmista.

Näytönsuoja
• Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä huomaamattomasti
• Selkeä, eloisa kuva katselupaikasta riippumatta

Helppo kiinnittää
• Staattinen kiinnitys, helppo kiinnittää ja irrottaa
• Mukana kiinnittämistä helpottava tasoituskortti
• Mukana nukkaamaton liina laitteen pinnan puhdistamista varten



 Kristallinkirkas näytönsuojus
Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä 
huomaamattomasti naarmuilta ja pölyltä. Se 
hyödyntää staattista sähköä, joten se on helppo 
kiinnittää ja irrottaa, eikä se jätä näyttöä tahmeaksi.

Mukana tasoituskortti
Poista suojakalvon alle mahdollisesti jääneet 
ilmakuplat mukana toimitetulla tasoituskortilla.

Mukana nukkaamaton liina
Älä jätä pölyä näytönsuojuksen alle! Pyyhi laitteen 
pinta perusteellisesti mukana toimitetulla liinalla 
ennen kalvon kiinnittämistä.

Selkeä kuva katselupaikasta riippumatta
Ero on selkeä – näytönsuojuksemme ei väärennä 
vallankumouksellista IPS-näyttöä, joten voit nauttia 
selkeistä, kirkkaista, eloisista kuvista kaikista 
kulmista.
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Yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 20,3 x 25,4 x 0,3 cm
• Kokonaispaino: 0,02 kg
• Nettopaino: 0,015 kg
• Taara: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 61053 1

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 216

• Ulompi pakkaus (P x L x K): 43 x 31,2 x 45,5 cm
• Kokonaispaino: 17 kg
• Nettopaino: 3,240 kg
• Taara: 13,760 kg
• GTIN: 1 87 12581 61053 8

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 29 x 21,8 x 2 cm
• Kokonaispaino: 0,12 kg
• Nettopaino: 0,090 kg
• Taara: 0,030 kg
• GTIN: 2 87 12581 61053 5
•
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