
 

 

Philips
Tenké pouzdro

pro iPad 2

DLN1762
Pohodlné pouzdro pro iPad

se třemi vrstvami ochrany
Díky třívrstvému tenkému pouzdru můžete vzít svůj iPad kamkoliv. Tenký obal obsahuje 
vzduchové bublinky pro tlumení nárazů a lisovanou strukturu pro zvýšení odolnosti. 
Bezprašná vnitřní výstelka chrání před poškrábáním a čistí povrch přístroje.

Atraktivní ochrana
• Jednoduchý a elegantní design

Ochrana na cestách
• Tři vrstvy ochrany
• Tenké provedení se snadno vejde do tašky

Praktický design
• Pohodlný a stylový design



 Jednoduchý a elegantní design
Pouzdro je určeno k ochraně vašeho zařízení – 
samozřejmě s elegancí.

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

Pohodlný a stylový design
Pohodlný a stylový design se hodí ke všem 
příležitostem.

Tři vrstvy ochrany
Tři vrstvy zaručují výjimečnou ochranu. Vnější vrstva 
je tvořena odolnou tkanou textilií. Střední vrstva se 
skládá z tvarované pěny EVA s polstrováním ze 
vzduchových bublinek. Vnitřní vrstvu tvoří měkké 
mikrovlákno, které nepouští chloupky a chrání i čistí 
povrch zařízení.
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPad

Design a provedení
• Barva(y): Černá
• Materiály: Polyester a pěna EVA

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 24,9 x 21 x 2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,273 kg
• Čistá hmotnost: 0,208 kg
• Hmotnost obalu: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 60260 4

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 50 x 32,5 x 47 cm
• Hrubá hmotnost: 12 kg
• Čistá hmotnost: 7,488 kg
• Hmotnost obalu: 4,512 kg
• GTIN: 1 87 12581 60260 1

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 21,3 x 15,9 x 29,2 cm
• Hrubá hmotnost: 1,83 kg
• Čistá hmotnost: 1,248 kg
• Hmotnost obalu: 0,582 kg
• GTIN: 2 87 12581 60260 8
•

Specifikace
Tenké pouzdro
pro iPad 2  
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