Capa Folio Macia Portafolio™ Para iPad ® mini - Azul
K97127WW

Personalize e proteja o seu iPad mini com o conforto e comodidade em modo mãos-livres da capa macia
Portafolio da Kensington. As partes mais vulneráveis do seu iPad são o ecrã e as extremidades — em especial, se
o deixar cair acidentalmente. A Capa macia Portafolio tem cantos e arestas resistentes para uma protecção
indispensável das extremidades do seu iPad mini. Uma funcional capa macia para ecrã protege o delicado ecrã do
seu iPad mini contra riscos e danos e permite armazenar papéis e cartões de visita. Basta introduzir o seu iPad
mini na Capa macia Portafolio e para que o seu iPad mini fique protegido.
0.16kg

A Capa macia Portafolio tem uma prática alça de mão para ser mais fácil segurar enquanto lê o seu e-book
favorito, bem como uma ranhura para cartões de visita incorporada para identificar o seu iPad mini como sendo
seu. A Capa folio macia Portafolio tem um suporte de duas posições incorporado que segura o seu iPad mini com
firmeza, na vertical, para chats no FaceTime em modo mãos-livres. Escrever e-mails no seu iPad mini? A posição
de ângulo baixo do folio macio torna tudo mais fácil e agradável.

Informação Embalagens de Varejo

UPC#
Quantidade Unidade

22mm
145mm
233mm
0.21kg
085896971276
1

Características
• Cantos e arestas resistentes proporcionam uma verdadeira protecção contra quedas
• A funcional capa macia para ecrã protege e permite armazenar papéis e cartões de visita e stylus integrado
• Prática alça de mão fácil de segurar
• Duas posições possíveis para Facetime®/para visualização de vídeos e escrita

Mestre informações sobre o Caso
• Identificação através da ranhura para cartões de visita
161mm
130mm
267mm
1.26kg
UPC#
50085896971271
Quantidade Unidade
5

• iPad mini e stylus não incluída
• Veja o nosso Stylus Virtuoso™ em Kensington.com

Informações sobre Envio

Período de Garantia

5
24

Informações Gerais
Reciclado %

0
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