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Capa inteligente para iPad Pro
#21107

Prática capa de 12,9" para iPad Pro para uma proteção perfeita, incluindo suporte de visualização

Características principais
• O revestimento interno macio protege o ecrã contra riscos
• A capa envolve o dispositivo, protegendo as laterais e a câmara

traseira quando fechada
• Suporte integrado para ajustar livremente o ângulo de

visualização
• Total acessibilidade a todas as portas, câmaras e funções
• Fecho magnético
• A função reativar/suspender liga/desliga automaticamente o

iPad Pro

O que está na caixa
• Capa inteligente para iPad Pro de 12,9"

Requisitos de sistema
• iPad Pro de 12,9"
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GERAL
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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