
 

 

Philips
Gewatteerde hoes met 
standaard

voor de iPad 2

DLN1765
Slimme hoes met gewatteerde constructie

die ook als standaard met twee posities kan worden gebruikt
Deze verstevigde hoes biedt de ultieme bescherming en functionaliteit en beschikt over een 

beschermlaag die als standaard kan worden gebruikt om de iPad handsfree in verticale of horizontale 

positie te gebruiken. De slanke binnenhoes is uitneembaar voor gebruik als elegante bescherming 

onderweg.

Stijlvol en toch beschermd
• Kunstleer voor een stijlvol uiterlijk en duurzaamheid
• Zachte, stoffen belijning aan de binnenkant
• Gewatteerd gedeelte beschermt het beeldscherm aan de voorzijde

Bescherming voor onderweg
• Elastieken sluiting houdt de hoes stevig dicht
• Uitneembare binnenhoes voor een snelle oplossing

Slank design
• Ondersteuning voor verschillende kijkhoeken
• Van de staande naar de liggende weergave overschakelen voor veelzijdige 

gebruiksmogelijkheden



 Uitneembare binnenhoes
Omdat een dunne hoes soms voldoende is om het 
apparaat te beschermen, is de binnenhoes 
uitneembaar. Hierdoor hebt u altijd een handige 
hoes bij de hand die gemakkelijk in uw tas of rugzak 
past.

Eenvoudig de weergavemodus 
veranderen
U kunt de uitneembare binnenhoes zowel in de 
staande als liggende modus gebruiken, zodat u het 
apparaat op alle mogelijke manieren kunt neerzetten.

Verschillende kijkhoeken
De hoes heeft aan de binnenkant subtiele groeven, 
waardoor u uit verschillende kijkhoeken kunt kiezen.

Gewatteerd gedeelte beschermt het 
beeldscherm
Het zachte gewatteerde gedeelte van deze hoes is 
speciaal bedoeld om het kwetsbare beeldscherm aan 
de voorzijde van het apparaat te beschermen.
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Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart en grijs
• Materialen: Kunstleer

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Beide
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

20,5 x 28,6 x 2,85 cm
• Brutogewicht: 0.415 kg
• Nettogewicht: 0,3551 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0599 kg
• EAN: 87 12581 60292 5

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

• Omdoos (L x B x H): 49,5 x 32 x 48,5 cm
• Brutogewicht: 12,77 kg
• Nettogewicht: 8,5224 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,2476 kg
• GTIN: 1 87 12581 60292 2

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Binnendoos (L x B x H): 30 x 16 x 22 cm
• Brutogewicht: 1,92 kg
• Nettogewicht: 1,4204 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,4996 kg
• GTIN: 2 87 12581 60292 9

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad 2
•

Specificaties
Gewatteerde hoes met standaard
voor de iPad 2
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