
 

 

Philips
Bolsa tipo estojo

para iPad 2

DLN1763
Viajar com o seu iPad com estilo

utilizando um estojo que se converte num suporte
Viaje com estilo com uma bolsa tipo estojo em pele sintética almofadada, com corpo 
reforçado e fecho que se converte facilmente num suporte para uma visualização em 
mão livres. No interior, o forro macio e base integrada protegem o seu iPad em viagem.

Protecção atractiva
• Bolsa tipo estojo
• Exterior em couro artificial para estilo e durabilidade

Protecção em viagem
• Estojo de transporte pode ser utilizado como bolsa ou colocado no seu saco

Visualização fácil de vídeos
• Fecho converte-se num prático suporte



 Bolsa tipo estojo
A bolsa tipo estojo protege a totalidade do seu 
dispositivo, com uma capa que abre facilmente para 
permitir um fácil acesso quando necessário.

Exterior em couro artificial
Este estojo é fabricado num material duradouro e 
atractivo semelhante a pele, para poder proteger o 
seu dispositivo – com estilo.

Estojo de transporte cabe numa bolsa
Transporte o seu dispositivo no estojo para o 
proteger em viagem ou utilize-o como camada 
adicional de protecção dentro do seu saco ou 
mochila.

Fecho converte-se num suporte
O fecho seguro dobra para trás transformando-se 
num suporte para uma cómoda visualização em 
mãos-livres em qualquer superfície plana.
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Design e acabamento
• Cor(es): Preto e grafite
• Materiais: Poliuretano e nylon

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

20,1 x 28,3 x 2,6 cm
• Peso bruto: 0,328 kg
• Peso líquido: 0,2711 kg
• Tara: 0,0569 kg
• EAN: 87 12581 60261 1

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36

• Embalagem exterior (C x L x A): 
59,5 x 31 x 48,5 cm

• Peso bruto: 15 kg
• Peso líquido: 9,7596 kg
• Tara: 5,2404 kg
• GTIN: 1 87 12581 60261 8

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 30 x 19 x 22 cm
• Peso bruto: 2,27 kg
• Peso líquido: 1,6266 kg
• Tara: 0,6434 kg
• GTIN: 2 87 12581 60261 5

Compatível com iPad
• Compatível com: iPad 2
•

Especificações
Bolsa tipo estojo
para iPad 2  
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