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Capa rotativa para tablets de 7-8 polegadas
#22707

Capa protetora universal para tablets de 7-8 polegadas com suporte de visualização rotativo de 360 graus

Características principais
• Sistema de fixação forte e elástico, adequado a tablets de 7-8

polegadas com tamanho até 135 x 211 mm
• Suporte de visualização horizontal e vertical
• Protege o seu tablet de riscos, sujidade e danos
• Fácil acessibilidade às fichas e botões
• Aba dobrável com fecho magnético
• Materiais resistentes e de alta qualidade

O que está na caixa
• Capa com suporte rotativo

Requisitos de sistema
• Tablet de 7-8 polegadas com tamanho até 135 x 211 mm
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GERAL
Device size (in inches) 8.0 Inner dimension (mm) 211 x 140 x 12

Height of main product
(in mm)

211 mm Width of main product
(in mm)

140 mm

Depth of main product
(in mm)

12 mm Weight of main unit 200 g

MATERIALS
Material case PU

COMPATIBILITY
Compatible Brands Acer, Apple, Asus, Google,

Huawei, Lenovo, Samsung
General compatibility Acer Iconia series , Apple

iPad mini (1st, 2nd, 3rd and
4th generation) , Asus
ZenPad series , Google
Nexus 7 , Huawei MediaPad
T1, T2 , Lenovo Tab 3, Tab 4
(7-8" models) , Samsung
Galaxy (7-8" models; Tab3,
Tab4, S2, Note)

FEATURES
Special features 360 degree rotating. , Also

suitable as tablet stand. ,
Elastic strap ( 211 x 15 mm)
to close the folio case. , 1
silicon part with 4 hooks to
keep tablet in folio case.
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