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Cestujte se svým iPadem stylově

s fóliovým pouzdrem, které lze proměnit ve stojánek
Cestujte stylově s polstrovaným koženkovým fóliovým pouzdrem, které má zesílenou konstrukci 
a lze je snadno přeměnit na stojánek umožňující sledování bez nutnosti držet zařízení v ruce. 
Měkká vnitřní vložka a integrované bezpečné uchycení zajišťují ochranu iPadu na cestách.

Atraktivní ochrana
• Fóliové pouzdro
• Koženkové provedení pro styl a odolnost

Ochrana na cestách
• Pouzdro je funkční samo o sobě i jako slušivý doplněk vašeho batohu

Snadné sledování videa
• Pouzdro lze přeměnit na praktický stojánek



 Fóliové pouzdro
Fóliové pouzdro chrání celé zařízení. Je opatřeno 
krytem, který lze snadno otevírat a umožňuje 
pohodlný přístup, kdykoli je třeba.

Koženkové provedení
Pouzdro je vyrobeno z atraktivního materiálu se 
vzhledem kůže, a poskytuje tak stylovou ochranu pro 
vaše zařízení.

Pouzdro pro přenášení se vejde do tašky
Na cestách chraňte zařízení nošením v pouzdře nebo 
pouzdro využijte jako přídavnou ochrannou vrstvu 
uvnitř batohu.

Pouzdro lze přeměnit na stojánek
Bezpečné pouzdro lze přeložit dozadu a využít jako 
stojánek pro pohodlné sledování. Stačí libovolný 
plochý povrch.
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Design a provedení
• Barva(y): Černá/grafitová
• Materiály: Polyuretan a nylon

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Typ balení: Dummy
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 20,1 x 28,3 x 2,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,328 kg
• Čistá hmotnost: 0,2711 kg
• Hmotnost obalu: 0,0569 kg
• EAN: 87 12581 60261 1

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36

• Vnější obal (D x Š x V): 59,5 x 31 x 48,5 cm
• Hrubá hmotnost: 15 kg
• Čistá hmotnost: 9,7596 kg
• Hmotnost obalu: 5,2404 kg
• GTIN: 1 87 12581 60261 8

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 30 x 19 x 22 cm
• Hrubá hmotnost: 2,27 kg
• Čistá hmotnost: 1,6266 kg
• Hmotnost obalu: 0,6434 kg
• GTIN: 2 87 12581 60261 5

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní s: iPad 2
•

Specifikace
Foliové pouzdro
pro iPad 2  

http://www.philips.com

