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Folio tok (mappa)

iPad 2-höz

DLN1763
Utazzon stílusosan az iPad-del,

az állvánnyá átalakítható mappa jellegű tokkal
Utazzon stílusosan a kipárnázott műbőr, mappa jellegű tokkal, amely megerősített testtel 
és zárófedéllel rendelkezik, így könnyen átalakítható állvánnyá a kéz nélküli nézéshez. A 
belső puha bélés és a beépített tartó biztonságosan rögzítik az iPad-et utazás közben is.

Mutatós védelem
• Mappa jellegű tok
• Műbőr borítás: stílus és tartósság

Menet közbeni védelem
• A tok önállóan is használható, de táskájába is illik

Könnyű videolejátszás
• Kialakításának köszönhetően kényelmes átalakítható állvánnyá



 Mappa jellegű tok
A mappa jellegű tok védelmet nyújt az egész készülék 
számára, ugyanakkor könnyen kinyitható, ezáltal 
kényelmes hozzáférést biztosít, amikor szüksége van 
a készülékre.

Műbőr borítás
A tetszetős, mégis tartós kialakítású, bőrhöz hasonló 
anyagból készült tok stílusos védelmet biztosít 
készüléke számára.

Táskába helyezhető hordtáska
Hordhatja készülékét a tokban, hogy védve legyen 
útközben, de táskájába is teheti a tokot a további 
védelem érdekében.

Kialakításának köszönhetően 
átalakítható állvánnyá
A biztonságos zárófedél hátrahajtható, és állványként 
használható, így a képernyő minden sima felületen 
kényelmesen nézhető anélkül, hogy kézben kellene 
tartania a készüléket.
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Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fekete és grafitszürke
• Anyagok: Poliuretán és nylon

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás típusa: Dummy
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

20,1 x 28,3 x 2,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,328 kg
• Nettó tömeg: 0,2711 kg
• Táratömeg: 0,0569 kg
• EAN: 87 12581 60261 1

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36

• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
59,5 x 31 x 48,5 cm

• Bruttó tömeg: 15 kg
• Nettó tömeg: 9,7596 kg
• Táratömeg: 5,2404 kg
• GTIN: 1 87 12581 60261 8

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 30 x 19 x 22 cm
• Bruttó tömeg: 2,27 kg
• Nettó tömeg: 1,6266 kg
• Táratömeg: 0,6434 kg
• GTIN: 2 87 12581 60261 5

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad 2
•
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