
 

 

Philips
Vadderat stafflifodral

för iPad 2

DLN1765
Smart fodral med vadderad konstruktion

som förvandlas till ett tvåvägs stativ
Det ultimata vad gäller skydd och funktioner - det här förstärkta fodralet har en vaddering 
som också fungerar som ett stativ i flera vinklar för handsfree-visning, stående eller 
liggande. Ett smidigt, inre fodral som kan tas bort för smidigt skydd när du är i farten.

Attraktivt skydd
• Utsida i konstläder för stil och hållbarhet
• Foder i mjukt material
• Vadderad enhet skyddar framsidans display

Skydd i farten
• Med elastiska band hålls fodralet säkert stängt
• Ta bort det interna fodralet för en snabb lösning i farten

Smart design
• Utformad för flera visningsvinklar
• Ändra från stående till liggande för mångsidig visning



 Löstagbart internt fodral
Eftersom ett tunt fodral är allt du behöver som skydd 
när du är i farten kan det inre fodralet tas bort för en 
snabb lösning som lätt får plats i din väska eller 
ryggsäck.

Lätt att ändra visningsläge
Det löstagbara inre fodralet kan ställas in i stående 
eller liggande läge för ytterst flexibel handsfree-
visning.

Utformad för visning av vinklar
Fodralets interna vaddering har utformats med fina 
upphöjda kanter, med flera alternativ för perfekt 
visningsvinkel.

Vadderad enhet skyddar displayen
Det här fodralet har en flott, vadderad enhet som 
har utformats för att skydda enhetens ömtåliga 
främre display.
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Design och finish
• Färg(er): Svart och grått
• Material: Konstläder

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningstyp: Kort
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

20,5 x 28,6 x 2,85 cm
• Bruttovikt: 0,415 kg
• Nettovikt: 0,3551 kg
• Taravikt: 0,0599 kg
• EAN: 87 12581 60292 5

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24

• Yttre kartong (L x B x H): 49,5 x 32 x 48,5 cm
• Bruttovikt: 12,77 kg
• Nettovikt: 8,5224 kg
• Taravikt: 4,2476 kg
• GTIN: 1 87 12581 60292 2

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 4
• Inre kartong (L x B x H): 30 x 16 x 22 cm
• Bruttovikt: 1,92 kg
• Nettovikt: 1,4204 kg
• Taravikt: 0,4996 kg
• GTIN: 2 87 12581 60292 9

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad 2
•
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