
The story of:  

iPadPillow 

Handen vrij tijdens het surfen, chatten, lezen, film kijken of gamen met je iPad 

 

Je iPad zelf vasthouden lijkt niet zo vervelend, 
totdat blijkt dat je toch enkele uurtjes in een 
zelfde stramme houding hebt gezeten. Het 
iPad kussen van Play&joy® geeft je een 
handenvrije ondersteuning van je tablet. 
Comfortabel en zacht ligt het kussen op je 
schoot. Zit je aan een tafel dan geeft dit 
kussen je tablet de juiste leeshoek. Je iPad 
wordt tijdens gebruik goed beschermt en heeft 
een vaste plaats voor als je even opstaat.  
 

 

Play and enjoy! 
Play&joy® geeft precies aan wat het product je geeft: play and 
enjoy! Geniet van het surfen, chatten of gamen in een 
ontspannen houding met je handen vrij. 
 
Support 
Het kussen zorgt voor een betere ergonomische houding en 
geeft een optimale kijkhoek. Het support vlak is geschikt voor 
iPad en andere tablets, maar ook voor boeken. De zachte maar 
stevige ondersteuning, is stabieler dan een “gewoon” kussen.  
De zachte vulling bestaat uit microkogeltjes, waardoor het 
kussen zich ergonomisch om je lichaam vormt. Dit kussen geeft 
je de vrijheid om vaker van houding te veranderen, zonder risico 
dat je kostbare iPad valt.  
 
Store 
Met twee opbergvakken om al je spullen bij elkaar te houden. Je 
oplader, oordopjes en andere spullen kunnen handig opgeborgen 
worden en heb je altijd bij de hand. Maar ook je iPad zelf past in 
één van de vakken. 
 
Cary 
Het handsfree kussen is gemakkelijk voor thuis én onderweg. 
Draagbaar en dus handig voor in de auto, trein, vliegtuig of op de 
camping. 
 
De handsfree iPad pillow is beschikbaar vanaf eind September 

2012. Adviesverkoopprijs is 29,95 €.  

Play&joy® is een geregistreerd handelsmerk van HMG Bedtextiel 

B.V. Voor meer informatie kijk op: www.playandjoy.nl, www.hmgbedtextiel.nl  

HMG Bedtextiel tel:040-2484533 

http://www.playandjoy.nl/
http://www.hmgbedtextiel.nl/
tel:040-2484533


Foto’s  

  



Product data sheet 

 

Assortiment 

5 kleuren: 

Aqua  Pink  Lime   Grey   Black 

 

Afmetingen / gewicht 

Totaal LxDxH:  40x33x15 cm 

Tablet vlak:  25,5x18,5 cm 

Gewicht:  750 gram 

 

Materiaal 

Overtrek:  100%polyester 

Vulling:  100% polystereen kogeltjes 

 

Verpakking 

Singledoos LxDxH: 40x20x20 cm 

 

Artikelnummers en EAN codes 

HMG Item Number:               HMG Discription:             Colour:                 Ean Code:  

4.23002                                         Ipad Pillow                         Lime  8717456015800  

4.23003                                         Ipad Pillow                         Aqua  8717456015794  

4.23006                                         Ipad Pillow                         Pink  8717456015787  

4.23008                                         Ipad Pillow                         Black  8717456015770 

4.23010                                         Ipad Pillow                         Grey  8717456015763 


