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Párnázott, állványszerű tok

iPad 2-höz

DLN1765
Intelligensen tervezett tok párnázott belsővel
amely kétféleképpen is felállítható
Az egyedülálló biztonság és funkcionalitás érdekében a megerősített tok kipárnázott belsejű, 
ami egyben lehetővé teszi a készülék felállítását, így kézbevétel nélkül álló és fekvő helyzetben 
is nézhető. A vékony belső tok kivehető, így útközben vékonyabb védelem használható.

Mutatós védelem
• Műbőr borítás: stílus és tartósság
• Puha anyagú bélés
• A párnázott tok megóvja az elülső kijelzőt

Menet közbeni védelem
• A rugalmas pánt biztonságban és zárva tartja a tokot
• Vegye ki a belső tokot, hogy azonnal készen álljon az indulásra

Intelligens kivitel
• Kialakítása sokféle nézési szöget tesz lehetővé
• Állóból fekvő helyzetbe fordítható a sokoldalúság érdekében



 Kivehető belső tok
Néha csak egy keskeny tokra van szükség ahhoz, 
hogy útközben is védelmet nyújtson készülékének. A 
belső tok kivehető, hogy azonnal készen álljon az 
indulásra. A tok könnyen elfér a táskában vagy 
hátizsákban.

Könnyen válthat a megtekintési módok 
között
A kivehető belső tokot álló és fekvő helyzetbe is 
lehet állítani, így biztosítva van a sokoldalú, kéz 
nélküli megtekintés.

A nézési szögeknek megfelelően van 
kialakítva
A tok belső bélése finoman barázdált, így sokféle 
nézési szög közül választhat.

A párnázott tok megóvja a kijelzőt
A plüssből készült, párnázott tokot kifejezetten úgy 
tervezték, hogy védje a készülék elülső kijelzőjét.
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Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fekete és szürke
• Anyagok: Műbőr

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

20,5 x 28,6 x 2,85 cm
• Bruttó tömeg: 0,415 kg
• Nettó tömeg: 0,3551 kg
• Táratömeg: 0,0599 kg
• EAN: 87 12581 60292 5

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
49,5 x 32 x 48,5 cm

• Bruttó tömeg: 12,77 kg
• Nettó tömeg: 8,5224 kg
• Táratömeg: 4,2476 kg
• GTIN: 1 87 12581 60292 2

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 30 x 16 x 22 cm
• Bruttó tömeg: 1,92 kg
• Nettó tömeg: 1,4204 kg
• Táratömeg: 0,4996 kg
• GTIN: 2 87 12581 60292 9

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad 2
•
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