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Kényelmes iPad tok

három rétegű védelemmel
A három rétegű Slim Folder tokkal egyszerűen hordozhatja iPad eszközét, bármerre is jár. Vékony, 

réteges kialakításával a levegőcellás habréteg elnyeli a rázkódásokat, az öntött kialakítás pedig megnövelt 

tartósságot nyújt. A szöszmentes belső rész nem csupán karcolásmentes biztonságot ad, de egyben 

tisztítja is készülékét.

Mutatós védelem
• Egyszerű, stílusos kivitel

Menet közbeni védelem
• Három rétegű védelem
• Vékony kialakításának köszönhetően akár a táskájában is könnyen elfér

Intelligens kivitel
• Kényelmes és stílusos kivitel



 Egyszerű, stílusos kivitel
Ez a tok arra hivatott, hogy védelmet biztosítson az 
Ön eszköze számára - stílusosan.

Karcsú kivitel
A tok tervezéséből adódóan minimális többletsúly 
mellett biztosít védelmet, így készülékét könnyedén 
hordhatja táskában vagy hátizsákban, amikor úton 
van.

Kényelmes és stílusos kivitel
A kényelmes és stílusos kivitel bárhol, bármilyen 
környezetben megállja a helyét.

Három rétegű védelem
A három réteg első osztályú védelmet biztosít. A 
külső réteg tartós szövetből készült. A középső 
előre formázott, levegőcellás EVA habot tartalmaz a 
rugalmasság érdekében. A belső, puha és 
szöszmentes mikroszálas anyag védi és tisztítja a 
készülék felszínét.
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Kompatibilitás
• Kompatibilis: iPad-del

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fekete
• Anyagok: Poliészter és EVA hab

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

24,9 x 21 x 2 cm
• Bruttó tömeg: 0,273 kg
• Nettó tömeg: 0,208 kg
• Táratömeg: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 60260 4

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

50 x 32,5 x 47 cm
• Bruttó tömeg: 12 kg
• Nettó tömeg: 7,488 kg
• Táratömeg: 4,512 kg
• GTIN: 1 87 12581 60260 1

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21,3 x 15,9 x 29,2 cm
• Bruttó tömeg: 1,83 kg
• Nettó tömeg: 1,248 kg
• Táratömeg: 0,582 kg
• GTIN: 2 87 12581 60260 8
•
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