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Smart Case voor iPad Pro
#21107

Handige beschermhoes voor de iPad Pro 12.9" voor optimale bescherming, inclusief kijkstandaard

Eigenschappen
• Zachte binnenkant beschermt het scherm tegen krassen
• Hoes past precies om het apparaat en beschermt de zijkanten

en de camera aan de achterkant wanneer de case is gesloten
• Ingebouwde standaard om de kijkhoek naar wens aan te passen
• Volledige toegang tot alle poorten, camera's en functies
• Magneetsluiting
• Slaap-/ontwaakfunctie om de iPad Pro automatisch in of uit te

schakelen

Wat zit er in de verpakking
• Smart Case voor iPad Pro 12.9"

Systeem vereisten
• iPad Pro 12.9"
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ALGEMEEN
Device size (in inches) 12.9 Height of main product

(in mm)
315 mm

Width of main product
(in mm)

240 mm Depth of main product
(in mm)

18 mm

Weight of main unit 440 g

MATERIALS
Material case PU

COMPATIBILITY
Compatible Brands Apple General compatibility IPad Pro 12"

FEATURES
Special features Including view stand
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