
 

 

Philips
Ochranná fólia na 
obrazovku

Krištáľovo čistá
pre iPad

DLN1756
Chráňte displej zariadenia iPad

Pomocou krištáľovo čistej ochrannej fólie na obrazovku
Pomocou krištáľovo čistej fólie ochránite multidotykovú obrazovku zariadenia iPad. Naša 
fólia na ochranu obrazovky je prakticky neviditeľná, ale viditeľne iná, neskresľuje revolučný 
displej IPS, takže si môžete vychutnávať čistý, jasný a živý obraz z ľubovoľného uhla.

Ochrana obrazovky
• Krištáľovo čistá fólia na neviditeľnú ochranu obrazovky
• Jasný a živý obraz z každého uhla

Jednoduchá aplikácia
• Statická priľnavosť umožňuje jednoduchú aplikáciu a odstránenie
• Súčasťou balenia je vyhladzovacia karta s jednoduchou aplikáciou
• Súčasťou balenia je utierka nepúšťajúca vlákna na čistenie povrchu zariadenia



 Krištáľovo čistá ochranná fólia na 
obrazovky
Pomocou krištáľovo čistej fólie pridáte na obrazovku 
vášho zariadenia vrstvu neviditeľnej ochrany pred 
poškriabaním aj prachom. Funguje na základne 
statickej priľnavosti, takže sa jednoducho aplikuje a 
odstraňuje bez toho, aby zanechala zvyšky lepidla.

Vyhladzovacia karta súčasťou balenia
Pomocou priloženej vyhladzovacej karty opatrne 
odstráňte všetky vzduchové bublinky, ktoré sa mohli 
zachytiť pod ochrannou fóliou pri aplikácií.

Utierka nepúšťajúca vlákna súčasťou 
balenia
Zabráňte usádzaniu nečistôt pod novou ochrannou 
fóliou na obrazovky! Pomocou priloženej utierky 
nepúšťajúcej vlákna dôkladne vyčistite povrch 
zariadenia ešte pred aplikovaním fólie.

Jasné zobrazenie z každého uhla
Rozdiel je jasný – naša ochranná fólia neskreslí obraz 
na revolučnom displeji IPS, takže si môžete 
vychutnávať čistý, jasný a živý obraz z ľubovoľného 
uhla.
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Kompatibilita
• Kompatibilné s: iPad

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20,3 x 25 4 x 0,3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,02 kg
• Čistá hmotnosť: 0,015 kg
• Hmotnosť obalu: 0 005 kg
• EAN: 87 12581 61053 1

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 216

• Vonkajší kartón (D x Š x V): 43 x 31 2 x 45,5 cm
• Hmotnosť brutto: 17 kg
• Čistá hmotnosť: 3,240 kg
• Hmotnosť obalu: 13,760 kg
• GTIN: 1 87 12581 61053 8

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 29 x 21,8 x 2 cm
• Hmotnosť brutto: 0 12 kg
• Čistá hmotnosť: 0,090 kg
• Hmotnosť obalu: 0 030 kg
• GTIN: 2 87 12581 61053 5
•

Technické údaje
Ochranná fólia na obrazovku
Krištáľovo čistá pre iPad 
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