
 

 

Philips
Θήκη Folio

για iPad 2

DLN1763
Ταξιδέψτε με στιλ συντροφιά με το iPad

με μια θήκη folio που μετατρέπεται σε βάση
Ταξιδέψτε με στιλ, με μια επενδεδυμένη θήκη folio από δερματίνη. Διαθέτει ενισχυμένο σώμα 
και κάλυμμα που μετατρέπεται εύκολα σε βάση για προβολή hands-free. Η μαλακή εσωτερική 
της επένδυση και η ενσωματωμένη βάση προστατεύουν το iPad σε κάθε σας μετακίνηση.

Προστασία με κομψότητα
• Θήκη σε στυλ Folio
• Εξωτερικό από δερματίνη για στυλ και αντοχή

Προστασία καθ' οδόν
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη μεταφοράς μόνη της ή να την τοποθετήσετε στην 
τσάντα σας

Εύκολη προβολή βίντεο
• Το κάλυμμα μετατρέπεται σε βολική βάση



 Θήκη σε στυλ Folio
Η θήκη σε στυλ folio προστατεύει ολόκληρη τη 
συσκευή. Διαθέτει κάλυμμα που ανοίγει εύκολα 
ώστε να παρέχει βολική πρόσβαση όταν τη 
χρειάζεστε.

Εξωτερικό από δερματίνη
Αυτή η θήκη είναι κατασκευασμένη από 
καλαίσθητο και ανθεκτικό υλικό με υφή δέρματος 
και προστατεύει με στυλ τη συσκευή σας.

Η θήκη μεταφοράς χωρά στην τσάντα 
σας
Μεταφέρετε τη συσκευή σας στη θήκη για 
προστασία καθ' οδόν ή χρησιμοποιήστε τη ως 
επιπλέον προστασία μέσα στην τσάντα ή το 
σακίδιό σας.

Το κάλυμμα μετατρέπεται σε βάση
Το ασφαλές κάλυμμα διπλώνει προς τα πίσω και 
μετατρέπεται σε βάση για άνετη προβολή hands-
free πάνω σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια.
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Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Μαύρο και γραφίτης
• Υλικά: Πολυουρεθάνη και νάιλον

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

20,1 x 28,3 x 2,6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,328 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,2711 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0569 κ.
• EAN: 87 12581 60261 1

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

59,5 x 31 x 48,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 15 κ.
• Καθαρό βάρος: 9,7596 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 5,2404 κ.
• GTIN: 1 87 12581 60261 8

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

30 x 19 x 22 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,27 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,6266 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,6434 κ.
• GTIN: 2 87 12581 60261 5

Συμβατότητα με
• Συμβατότητα με: iPad 2
•
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