
Etui Gradient Xiaomi Redmi Note 7 - Lavender
Indeks: 53574 Producent: Strado Kod producenta: 5900000057965

Cena: 20.90 zł

Opis

Etui Gradient Xiaomi Redmi Note 7 - Lavender
Producent: Strado

Etui Gradient dla Xiaomi Redmi Note 7

Świetne połączenie niesamowitej ochrony z kolorowym gradientem

Etui Gradient Case, to świetny sposób na połączenie walorów estetycznych z wysokim poziomem ochrony urządzenia. 

Produkt wykonany został z wysokiej jakości TPU - materiału słynącego z wysokiej wytrzymałości, oraz właściwości która
pozwala absorbować uderzenia punktowe i rozprowadzać je po całej powierzchni produktu. 

Dodatkowo rewers produktu wzmocniony wytrzymałym szkłem hartowanym które nadaje sztywność oraz lekki połysk.

Warto także wspomnieć o powleczeniu rewersu produktu warstwą oleofobową dzięki czemu nie zbiera on zabrudzeń,
tłustych plam czy odcisków palców.

Główne cechy produktu:

Produkt wykonany z połączenia wysokiej jakości TPU oraz szkła hartowanegoNowoczesny design i ochrona urządzenia w
jednymDobrze absorbuje uderzenia oraz jest odporny na uszkodzeniaBardzo łatwy w utrzymaniu czystości - wystarczy je
umyć wodą

Zawartość zestawu:

Etui Gradient dla Xiaomi Redmi Note 7Nazwa : Etui Gradient Xiaomi Redmi Note 7

Stan: NowyPrzeznaczenie: XiaomiKolor: wielokolorowyPrzekątna ekranu: 6,30Typ: pleckiMateriał: tworzywo
sztuczneFunkcje: pochłanianie wstrząsówWaga (z opakowaniem): 39 gWaga produktu: 38gDostęp do gniazda ładowania:
TakDostęp do klawiszy funkcyjnych: TakWycięcie na aparat: TakDedykowany model: Redmi Note 7Etui dopasowane do
konkretnego modelu urządzenia

Produkt wykonany został z myślą o konkretnym modelu urządzenia. Posiada ono wszelkiego rodzaju wycięcia na aparat,
gniazdo ładowania czy wypustki na przyciski funkcyjne. Seria Gradient - niesamowita kaskada barw

Etui z serii Gradient utrzymane w zostały w całości w motywie kolorowego gradientu, czyli efektu mieszania się kolorów
poprzez przejście z jednej barwy na drugą. 

Kolory spoczywające na etui zostały dopasowane ze smakiem, połączenia barw sprawdziły się już na obudowach wielu
flagowych modeli urządzeń typu smartfon, teraz dostępne są także w formie szykownego etui.Jakość materiałów to
podstawa!

Główne założenia podczas projektowania serii Gradient to odporność samego etui przy zachowaniu w zasadzie
niezmiennego odbioru wizualnego urządzenia. Zastosowane najwyżej jakości materiałów pozwoliło zrealizować oba te



Dedykowany model Redmi Note 7

Przeznaczenie Xiaomi

Kolor różowy

Typ plecki

Materiał tworzywo sztuczne

Funkcje pochłanianie wstrząsów

EAN 5900000057965

Stan Nowy

Kod producenta 5900000057965

Producent Produkt bezmarkowy

założenia.Doskonale leży w dłoni

Etui dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, świetnie leży w dłoni, a elegancko wyprofilowane wycięcia, pozwalają
na pełny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.

Przyjemne w dotyku, lekko zaokrąglone, smukłe krawędzie oraz linie rantów, które płynnie załamują się wokół gniazd
chronionego urządzenia dopełniają obrazu pełnego estetyki oraz elegancji.

Producent urządzenia: Xiaomi
Model urządzenia: Redmi Note 7

Parametry

Zdjęcia
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