
 

 

Philips
Puzdro s mäkkým obalom

pre iPad 2

DLN1773
Padne do každej ruky

na ochranu a prenos zariadenia iPad
Toto mäkké a elastické puzdro má dizajn, ktorý ochráni zariadenie iPad zo všetkých strán a ponúka 
jednoduché uchopenie a priliehavý tvar. Priehľadný materiál ShockStop pohlcuje otrasy a mäkko 
vypĺňa okolie vášho zariadenia, no zároveň vám ponecháva prístup k všetkým funkciám a portom.

Atraktívna ochrana
• Puzdro pohlcujúce otrasy zlepšuje aj držanie
• Rýchla a jednoduchá ochrana lusknutím prsta
• Ochrana rohov a čelnej strany s jednoduchým nasadením

Ochrana na cestách
• Štíhly dizajn jednoducho zapadne do vašej tašky

Pohodlný prístup
• Zariadenie iPad je plne funkčné a zároveň chránené



 Puzdro pohlcujúce otrasy
Toto puzdro je vyrobené z termoplastického 
polyuretánu, čo je vysoko odolný elastomér 
zlepšujúci držanie aj pohlcovanie nárazov v jednom 
unikátnom puzdre.

Ochrana s jednoduchým nasadením
Materiál tohto puzdra sa ľahko ovinie okolo 
zariadenia smerom zozadu dopredu a poskytne tak 
ochranu rohov a obvodu čelnej strany zariadenia.

Zariadenie iPad je plne funkčné
Vychutnajte si plnú funkčnosť zariadenia iPad, ktoré 
je zároveň chránené v puzdre s otvormi pre vypínač/
tlačidlo prechodu do úsporného režimu, konektor 
doku a reproduktor.

Tenký dizajn
Toto puzdro bolo navrhnuté tak, aby zvýšilo ochranu 
pri najmenšom možnom objeme, takže môžete svoje 
zariadenie počas cesty bezpečne prenášať v taške 
alebo plecniaku.
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Kompatibilita
• Kompatibilné s: iPad

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Číra
• Materiály: Termoplastický polyuretán

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet zabalených produktov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20 x 26,8 x 1,2 cm
• Hmotnosť brutto: 0,152 kg
• Čistá hmotnosť: 0,0488 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1032 kg
• EAN: 87 12581 60306 9

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 51,3 x 29,4 x 23,4 cm
• Hmotnosť brutto: 6,8 kg
• Čistá hmotnosť: 1,7568 kg
• Hmotnosť obalu: 5,0432 kg
• GTIN: 1 87 12581 60306 6

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 21 2 x 8 x 27,8 cm
• Hmotnosť brutto: 1,012 kg
• Čistá hmotnosť: 0,2928 kg
• Hmotnosť obalu: 0,7192 kg
• GTIN: 2 87 12581 60306 3
•
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