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Help prevent scratches to the device while it’s in tablet or clamshell mode with a case that’s
designed for an exact fit and flexible movement. Store the device pen out of the way in the
integrated pen holder.

Funcional e dobrável
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messes
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World-class support
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Pronto para
Aproveite a resistência à água natural de uma concha de silicone e limpe conforme necessário.

Suporte de categoria mundial

Obtenha a garantia limitada de um ano.
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Model number
Número do modelo
Dimensões

Peso
Cor
Conteúdo

Dimensions

Weight
Color
Contents

1JS00AA
Capa superior
		
Capa inferior
		

1JS00AA
12.18 x 8.33 x 0.35 in Top cover

12,18 x 8,33 x 0,35 pol.
(30.94 x 21.17 x 0.9 cm)
(30,94 x 21,17 x 0,9 cm)
12.66 x 8.34 x 0.56 in Bottom cover
12,66 x 8,34 x 0,56 pol.
x 1.43 cm)
(32,18(32.18
x 21,19xx21.19
1,43 cm)

0.38 pounds

0,38 libras
(0.17 kg) Top and bottom covers
Capas superior e inferior (0,17 kg)
Cinza translúcido

Gray Translucent
- Top Case

- Capa superior
- Bottom Case
- Capa inferior
- AUS Warranty
- Garantia AUS
- Assembly Illustration (QSP)
- Ilustração da montagem (QSP)
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