
Etui Love Mei Powerful Huawei P20 Lite -
Black
Indeks: 52331 Producent: LOVE MEI

Cena: 103.31 zł

Opis

Etui Love Mei Powerful Huawei P20 Lite - Black
Producent: LOVE MEI

Etui Love Mei dla Huawei P20 Lite

Pancerne etui z super mocnym szkłem hartowanym

Etui nie tylko skutecznie ochrania Twoje urządzenie, ale również zachowuje oryginalny kształt smartfonu. Jest to produkt,
który oferuje innowacyjne rozwiązania w celu zwiększenia korzyści dla użytkownika.

Etui zapewnia ochronę całego smartfona, zostało specjalnie zaprojektowane, aby chronić urządzenie przed zarysowaniami
i skutkami upadku zarówno z przodu i tyłu.

Produkt wykonany został z lekkiego lecz wytrzymałego aluminium oraz gumy, które dzięki szeregowi dodatkowych
wzmocnień świetnie ochronią Twój smartfon przed uszkodzeniami mechanicznyni czy szkodliwym kurzem.

Produkt działa na zasadzie dwustronnej ochrony - do wnętrzna produktu wkłada sie urządzenie, następnie za pomocą śrub
zamontowanych w krawędziach etui, smartfon jest szczelnie zamykany - revers chroniony jest przez mocne aluminium a
front przez ultra wytrzymałe szkło przewodzące dotyk.

Mimo niesamowitej ochrony Twój smartfon pozostanie w pełni funkcjonalny - produkt wyposażony został w wszelkiego
rodzaju zgrubienia pod przyciski funkcujne czy gniazdo pod aparat

Główne cechy produktu

Solidne wykonanie,

Skuteczna ochrona przed zadrapaniami i zarysowaniami czy kurzem,

Unikalny system ochrony 360°,

Powstałe z połaczenia aluminium, gumy oraz szkła hartowanego,Ultra wytrzymałe szkło hartowane chroniące front
urządzenia

Dostęp do wszelkiego rodaju przycisków funkcyjnych, aparatu czy gniazda ładowania.

Zestaw zawiera:

Etui Love Mei  dla Huawei P20 LiteSpecyfikacja: Etui PANCERNE Love Mei Huawei P20 Lite

Waga etui: Folia na ekran: NiePrzeznaczenie: HuaweiStan: NowyFunkcje: pochłanianie wstrząsówMateriał: Tworzywo
sztuczneTyp: pleckidedykowany model: P20 LiteWycięcie na aparat: TakDostęp do klawiszy funkcyjnych: TakDostęp do
gniazda ładowania: TakWaga (z opakowaniem): Wymiary: kolor: wielokolorowyPrzekątna ekranu: 5.84Ochrona soczewki



Kod producenta 6932809611115

Producent Love Mei

Dedykowany model P20 Lite

Przeznaczenie Huawei

Kolor czarny

Typ plecki

Materiał tworzywo sztuczne

Funkcje pochłanianie wstrząsów

Załączone
wyposażenie

szkło hartowane

EAN 6932809611115

Stan Nowy

aparatu

Etui zostało zaprojektowane, aby w maksymalny sposób ochronić Twoje urządzenie przed wszelkiego rodzaju obrażeniami
mechanicznymi. 

Po zamontowaniu etui, soczewka aparatu znajdzie się w specjalnie zaprojektowanej niszy, której wysokie krawędzie
uchronią Twój aparat przez zarysowaniem w skutek upadku czy rysowania powierzchni. Ultra wytrzymałe szkło hartowane

Front urzadzenia chroniony jest za pomocą specjalnego, utwardzanego szkła hartowanego. 

kolor: Czarny
Producent urządzenia: Huawei
Seria: Pancerne

Parametry

Zdjęcia
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