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iPad 2-höz

DLN1785
Tökéletes alkalmasság

az iPad védelméhez és biztos fogásához
Ez a puha és hajlékony tok átfogó védelmet nyújt iPad eszköze számára. Nem csupán könnyed fogást, 

de biztos illeszkedést is biztosít. Az áttetsző ShockStop anyag felfogja a rázkódásokat és amellett, hogy 

kipárnázott védelmet nyújt az eszköz számára, minden funkció és port elérhető marad.

Mutatós védelem
• Biztos fogású, ütésálló tok
• Gyors és egyszerű védelem egy pillanat alatt
• Körbefogó védelem a sarkak és a teljes felszín számára

Menet közbeni védelem
• Vékony kialakításának köszönhetően akár a táskájában is könnyen elfér

Kényelmes hozzáférés
• A védelem mellett is minden iPad funkció elérhető



 Ütésálló tok
A tok csúcsminőségű elasztomer, hőre lágyuló 
poliuretánból készül, mellyel az egyedülálló tok 
egyszerre stabil fogású és ütésálló.
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Kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad-del

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Szénfekete
• Anyagok: Hőre lágyuló poliuretán

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

20 x 26,8 x 1,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,152 kg
• Nettó tömeg: 0,1032 kg
• Táratömeg: 0,0488 kg
• EAN: 87 12581 62029 5

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36

• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
51,3 x 29,4 x 23,4 cm

• Bruttó tömeg: 6,74 kg
• Nettó tömeg: 3,7152 kg
• Táratömeg: 3,0248 kg
• GTIN: 1 87 12581 62029 2

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21,2 x 8 x 27,8 cm
• Bruttó tömeg: 1,012 kg
• Nettó tömeg: 0,6192 kg
• Táratömeg: 0,3928 kg
• GTIN: 2 87 12581 62029 9

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad 2
•
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