
 

Press Information 
 
 
2 september 2010 
 
 
Philips lanceert serie accessoires om nog meer plezier te halen uit je iPad 
 
Berlijn (Duitsland) – Voortaan kun je rekenen op de ultieme gebruikservaring met je 
iPad: Philips brengt immers een nieuwe serie van eenvoudige en elegante accessoires 
uit die helemaal afgestemd zijn op je persoonlijkheid en drukke leven. Het nieuwe 
portfolio van innovatieve iPad-accessoires dekt alle behoeften: cases, hoesjes, 
schermbeschermers, stroomsnoeren,… stuk voor stuk eenvoudig te gebruiken items. 
Elk product werd zodanig ontworpen dat het even stijlvol en makkelijk te gebruiken is als 
de iPad zelf; je kunt het apparaat nu beschermen en opbergen op een manier die 
helemaal aangepast is aan je hectische leefstijl. 
 
Philips levert al jaren accessoires voor Apple–producten, van cases voor de iPhone tot 
dockingspeakers en oortelefoons voor de iPod. Als ontwerper van de eerste iPod-case 
heeft Philips al zijn kennis van de Apple-innovaties aangewend om een reeks van 
eenvoudige, intelligente en trendy accessoires voor de Apple iPad te bieden. Welk type 
je ook bent (een mediaverslaafde, een mobiele zakenman, een student of een moeder 
van twee kinderen), Philips heeft voor iedereen een case die perfect inspeelt op de 
behoeften inclusief de stroomtoevoer, speaker en de oortelefoon die erbij passen. 
 
Het nieuwe portfolio van cases behelst onder meer de Philips gewatteerde Easel case, 
die geconverteerd kan worden tot een steun, voor een ultieme bescherming en 
functionaliteit. Deze verstevigde en gewatteerde case beschermt het display en doet 
tegelijk dienst als steun om in meerdere kijkhoeken handsfree naar de iPad te kijken, 
horizontaal of verticaal. De dunne binnencase kan weggenomen worden wanneer je op 
pad bent; een elastische band zorgt ervoor dat je iPad-case altijd veilig gesloten is. 
 
Voor wie onderweg graag games speelt is er de Philips Grip Case, met een verhoogde 
handgreep die zowel verticaal als horizontaal werkt, terwijl de interne belijning een 
betrouwbare bescherming tegen schokken bieden. Je beschikt dus over alle nodige 
functionaliteit én een volledige bescherming zodat je zorgeloos kunt gamen. Zo ook 
bestaat de Philips Hybrid Shell uit flexibele silicone met doorzichtig polycarbonaat om je 
grip én bescherming te bieden en de complete functionaliteit van de iPad bereikbaar te 
laten, waar je ook bent. Hij past ook prima bij de Slim Sleeve Lux, wanneer een 
bijkomende gewatteerde bescherming noodzakelijk is.  
 
Philips Folio Stand is een hoesje dat het apparaat helemaal dekt en twee nuttige hoeken 
biedt: een comfortabele weergave van video's én een comfortabele hoek om te typen en 
te surfen. De case heeft ook een zachte binnenkant om krassen op je iPad te 
voorkomen, en een duurzame kunstlederen buitenkant om de iPad te beschermen tegen 
mogelijke stoten en schokken. 
 
Deze nieuwe cases verrijken het reeds brede assortiment iPad-cases met gewatteerde 
bescherming van Philips: de omkeerbare sleeve in soepel neopreen en een nog 



elegantere sleeve, in enveloppestijl met kunstlederen rug en sluiting. Beide types van 
cases bieden een eenvoudig design dat het glazen front van je iPad beschermt en 
passen ook makkelijk in je zak wanneer je weg moet. Het nieuwe portfolio van 
kristalheldere covers beschermt ook tegen krassen en stof, en is compatibel met het 
nieuwe IPS-display, vanuit elke kijkhoek. 
 
Met de Philips autolader en wandlader laad je je iPad, iPhone of iPod nog sneller op. De 
laders zijn door Apple goedgekeurd en gegarandeerd compatibel met je iPad. De 
wandlader is voorzien van een handige USB-lader en sync-kabel terwijl de autolader 
dezelfde grootse kenmerken biedt als de huidige iPhone-versie, inclusief een intelligent 
statuslampje, een vervangbare veiligheidszekering en een wentelkabel voor een 
makkelijke toegang en minder rommel.  
 
Het nieuwe Philips portfolio van iPad-accessoires is eenvoudig, trendy, en werd volledig 
ontworpen om te passen bij je persoonlijkheid en je mobiele leven. Wat je ook nodig 
hebt voor je iPad, Philips biedt steeds een modieus en functioneel antwoord om je 
actieve leefstijl zo efficiënt mogelijk te houden. 
 
Philips soepel hoesje 
Mobiele bescherming 

• Gewatteerde neopreen case 
• Past in je tas of werkt autonoom 
• Kom uit voor je persoonlijkheid 
• Omkeerbaar design – als twee cases in één 
• Slank design 
• Vouwsluiting voor een zorgeloze veiligheid 

 
 
Philips schermbeschermer 
Schermbeschermer  

• Glasheldere folie voor een onzichtbare bescherming van 
het scherm  

• Heldere en levendige afbeelding vanuit elke hoek  
• Makkelijk aan te brengen  
• Statische aanhechting om makkelijk aan te brengen en te 

verwijderen 
• Aandrukkaart meegeleverd  
• Pluisvrij doek meegeleverd 

 
 



Philips antislip case 
Bescherming en houvast 

• Silicone zorgt voor houvast en bescherming  
• Wikkelbescherming voor hoeken en voorkant 
• Verhoogde grip, werkt zowel in verticale als in horizontale positie  
• Interne belijning voor schokdemping  
• Mobiele bescherming 
• Dun ontwerp, past makkelijk in je tas 
• Bescherming in een handomdraai  
• Handige bereikbaarheid 
• Volledige iPad-functionaliteit én bescherming 
• Omhulde knoppen voor bescherming tegen drukken 

 
Philips gewatteerde Easel case 
Fraaie bescherming  

• Kunstlederen buitenkant voor stijl en duurzaamheid  
• Zachte binnenkant in stof  
• Gewatteerde body beschermt het display vooraan  
• Mobiele bescherming  
• Elastische bandjes houden de case veilig dicht 
• De interne case kan losgemaakt worden, als snelle oplossing voor onderweg  
• Slank design 
• Ontworpen om meerdere kijkhoeken mogelijk te maken  
• Overschakeling van horizontaal naar verticaal voor veelzijdig kijkplezier 

 
 
Philips Folio stand 
Fraaie bescherming  

• Case in foliostijl 
• Kunstlederen buitenkant voor stijl en duurzaamheid  
• Mobiele bescherming 
• Draagtas past in je tas of is afzonderlijk te gebruiken  
• Video's zijn makkelijk te bekijken 
• Sluiting wordt geconverteerd tot handige stand 

 
 
Philips Autolader 
Vermogen onderweg 

• Laden vanaf de 12V-uitgang van de auto 
• Wendkabel voor een makkelijke bereikbaarheid en minder 

gedoe 
• Vervangbare veiligheidszekering beschermt tegen 

elektrische schokken  
• Werking in een oogwenk bevestigd 
• Intelligent statuslampje toont de laadstatus in een oogopslag 
• Snel laden  
• Meer vermogen voor een snellere laadbeurt 

 
Philips wandlader 



Het essentiële snoer  
• Synchroniseren en laden: de onmisbare reservelader 
• Snel laden 
• Meer vermogen voor een snellere laadbeurt  
• Voor het laden van iPad, iPhone of iPod  
• Handige USB-lader om op te laden op gelijk welke wandcontactdoos  
• "Vouw- en go"-plug  
• Compatibel met USB-apparaten 

 
Philips Hybride case 
Bescherming en houvast 

• Silicone zorgt voor houvast en bescherming 
• Wikkelbescherming voor hoeken en voorkant 
• Mobiele bescherming 
• Slank design, past makkelijk in je tas 
• Handige bereikbaarheid 
• Volledige iPad-functionaliteit én bescherming 
• Omhulde knoppen voor bescherming tegen drukken 

 
Philips Harde case met steun 
Hoge bescherming  

• Case in polycarbonaat met harde cover 
• Verhoogde rubberen ribbels aan de binnenkant als schokdemping  
• Wikkelbescherming voor hoeken en voorkant  
• Mobiele bescherming  
• Slank design, past makkelijk in je tas  
• Handige bereikbaarheid  
• Volledige iPad-functionaliteit én bescherming  
• Omhulde knoppen voor bescherming tegen drukken  
• Video's zijn makkelijk te bekijken  
• Ingebouwde desktop steun om makkelijk naar video's te kijken 

 
Voor het meest recente nieuws en exclusieve achtergrondinformatie over de Philips 
audio- en videoproducten, volg Philips Pulse (http://pulse.philips.com). 
 
 
Meer informatie over Philips op IFA is te vinden op www.ifa.philips.com  
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Over Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met 
een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. 
Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en 

http://pulse.philips.com/
http://www.ifa.philips.com/


lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, 
die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn 
merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 
werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 
miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute 
zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en 
amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, 
scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en 
mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op 
www.philips.nl/nieuwscentrum. 
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