
 

 

Philips
Čalúnené stojanové 
puzdro

pre iPad 2

DLN1765
Praktické čalúnené puzdro,

ktoré sa zmení na dvojsmerný stojan
Toto vystužené puzdro prináša maximálnu ochranu a funkčnosť. Výstelku je možné 
použiť ako stojan na vertikálne aj horizontálne pozeranie bez použitia rúk. Tenkú 
vnútornú časť je možné oddeliť a využiť ako praktickú ochranu počas cestovania.

Atraktívna ochrana
• Koženková vonkajšia strana – štýlová a odolná
• Vnútro podšité jemnou tkaninou
• Čalúnené telo chráni predný displej

Ochrana na cestách
• Elastický pásik zaisťuje bezpečné uzavretie puzdra
• Odnímateľné vnútorné puzdro predstavuje rýchle riešenie na cestách

Praktický dizajn
• Vhodný tvar umožňuje niekoľko pozorovacích uhlov
• Zmena zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku umožňuje všestranné zobrazovanie



 Odnímateľné vnútorné puzdro
Keďže niekedy vám na ochranu na cestách postačí aj 
štíhly obal, toto vnútorné puzdro je odnímateľné a 
poskytuje rýchle riešenie na cestách, ktoré vám 
ľahko vojde do tašky alebo plecniaka.

Jednoduchá zmena režimov zobrazenia
Odnímateľné vnútorné puzdro možno nastaviť do 
režimu na výšku alebo na šírku, takže umožňuje 
všestranné zobrazovanie bez použitia rúk.

Vhodný tvar pre rôzne pozorovacie uhly
Vnútorné čalúnenie puzdra je tvarované do jemných 
drážok, ktoré poskytujú viac možností dosiahnuť 
ideálny pozorovací uhol.

Čalúnené telo chráni displej
Toto puzdro je vybavené plyšovým čalúneným 
telom, ktoré slúži špeciálne na ochranu krehkého 
predného displeja vášho zariadenia.
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Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Čierna a sivá
• Materiály: Koženka

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Typ balenia: Kartón
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

20,5 x 28,6 x 2,85 cm
• Hmotnosť brutto: 0,415 kg
• Čistá hmotnosť: 0,3551 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0599 kg
• EAN: 87 12581 60292 5

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 24

• Vonkajší kartón (D x Š x V): 49,5 x 32 x 48,5 cm
• Hmotnosť brutto: 12,77 kg
• Čistá hmotnosť: 8,5224 kg
• Hmotnosť obalu: 4,2476 kg
• GTIN: 1 87 12581 60292 2

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 4
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 30 x 16 x 22 cm
• Hmotnosť brutto: 1,92 kg
• Čistá hmotnosť: 1,4204 kg
• Hmotnosť obalu: 0,4996 kg
• GTIN: 2 87 12581 60292 9

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad 2
•

Technické údaje
Čalúnené stojanové puzdro
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