
 

 

Philips
Knihové puzdro

pre iPad 2

DLN1763
Cestujte štýlovo so svojím iPadom

s knihovým puzdrom, ktoré sa dá zmeniť na stojan
Cestujte štýlovo s čalúneným koženkovým puzdrom v štýle obalu na knihy, s vystuženým 
telom a zatváraním, ktoré je možné jednoducho zmeniť na stojan na sledovanie bez použitia 
rúk. Jemná podšívka a integrovaná kolíska vo vnútri bezpečne ochránia váš iPad na cestách.

Atraktívna ochrana
• Puzdro v štýle obalu na knihy
• Koženková vonkajšia strana – štýlová a odolná

Ochrana na cestách
• Puzdro na prenášanie môžete používať samostatne alebo ho vložiť do tašky

Jednoduché pozeranie videa
• Puzdro sa zmení na praktický stojan



 Puzdro v štýle obalu na knihy
Puzdro v štýle obalu na knihy ochráni celé vaše 
zariadenie. Je to puzdro, ktoré sa ľahko otvára a 
zabezpečí pohodlný prístup vždy, keď to 
potrebujete.

Koženková vonkajšia strana
Toto puzdro je vyrobené z atraktívneho a odolného 
materiálu podobného koži, ktorý zabezpečí 
optimálnu ochranu vášho zariadenia – štýlovým 
spôsobom.

Puzdro na prenášanie, ktoré vojde do 
tašky
Noste svoje zariadenie v puzdre, ktoré ho ochráni na 
cestách, alebo ho použite ako prídavnú vrstvu 
mäkkej ochrany v taške alebo plecniaku.

Puzdro sa zmení na stojan
Toto bezpečnostné puzdro sa sklopí dozadu a zmení 
sa tak na stojan umožňujúci sledovanie na 
akomkoľvek rovnom povrchu bez použitia rúk.
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Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Čierna a grafitová
• Materiály: Polyuretán a nylon

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Typ balenia: Figurína
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20,1 x 28,3 x 2,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,328 kg
• Čistá hmotnosť: 0,2711 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0569 kg
• EAN: 87 12581 60261 1

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 36

• Vonkajší kartón (D x Š x V): 59,5 x 31 x 48,5 cm
• Hmotnosť brutto: 15 kg
• Čistá hmotnosť: 9,7596 kg
• Hmotnosť obalu: 5,2404 kg
• GTIN: 1 87 12581 60261 8

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 30 x 19 x 22 cm
• Hmotnosť brutto: 2,27 kg
• Čistá hmotnosť: 1,6266 kg
• Hmotnosť obalu: 0,6434 kg
• GTIN: 2 87 12581 60261 5

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad 2
•
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