
Etui Magnetyczne Front+Back Note 10+ -
Silver
Indeks: 52060 Producent: Magnetic

Cena: 6.15 zł

Opis

Etui Magnetyczne Front+Back Note 10+ - Silver
Producent: Magnetic

Etui Magnetic Case 360° dla Samsung Galaxy Note 10 PLUS

Wytrzymałe etui z magnetycznym zamknięciem i przezroczystym tyłem oraz szkłem hartowanym z przodu

Wysokiej jakości magnetyczne etui to świetny sposób na zabezpieczenie swojego urządzenia przed wszelkiego rodzaju
uszkodzeniami mechanicznymi. 

Produkt składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest tylna część, która składa się z kolorowej ramki, na której
krawędziach zamontowane zostały magnesy, oraz przezroczystego szkła.

Drugą częścią etui jest frontalna ramka z wytrzymałym szkłem hartowanym, która po złożeniu zamyka urządzenie
wewnątrz 

Warto wspomnieć że oba szkła hartowane są w pełni przezroczyste, dzięki czemu nie wpływają one na wygląd urządzenia,
oraz jakość prezentowanej treści na wyświetlaczu. 

Pokrycie szkła hartowanego warstwą oleofobową sprawia że o wiele łatwiej jest utrzymać je w czystości.

Frontalna część etui posiada okrągły otwór w miejscu czytnika linii papilarnych urządzenia.

Główne cechy produktu

Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałówTransparentny tył oraz kolorowa ramkaDwuczęściowe etui z
magnetycznym zamknięciemŚwietna ochrona boków oraz tyłu etuiIdealne dopasowanie do dedykowanego
modeluWysokiej jakości szkło hartowane chroniące front urządzeniaPowłoka oleofobowa zabezpiecza szkła hartowane
przed zabrudzeniemOchrona 360°

Zestaw zawiera:

Etui Magnetic Case 360° dla Samsung Galaxy Note 10 PLUSSpecyfikacja: Etui 3w1 Magnetic 360 Aluminium + Szkło
Galaxy Note 10 PLUS Silver

Stan: nowyPrzeznaczenie: SamsungDedykowany model: Galaxy Note 10 PLUSTyp: innyRodzaj: etui magnetyczneFunkcje:
pochłanianie wstrząsówWaga (z opakowaniem): 69 gWaga: 64 gWymiary: 16,5 x 8 cmDostęp do gniazda ładowania:
TakDostęp do klawiszy funkcyjnych: TakWycięcie na aparat: TakMateriał: tworzywo sztuczneKolor: wielokolorowyPrzekątna
ekranu: 6,75Magnetyczne zamknięcie

Fenomenem prezentowanego produktu, jest bez dwóch zdań jego sposób mocowania na urządzeniu. Produkt tak
naprawdę zamyka w swoim wnętrzu chronione urządzenie, tworzą swojego rodzaju ochronna skorupę. 



Kod producenta 5900000060224

Producent Magnetic

Dedykowany model Galaxy Note 10 Plus

Przeznaczenie Samsung

Kolor srebrny

Typ etui z klapką

Materiał tworzywo sztuczne

Funkcje pochłanianie wstrząsów

Załączone
wyposażenie

szkło hartowane

Stan Nowy

EAN 5900000060224

Tył urządzenia chroniony jest przez wytrzymałe przezroczyste szkło, jego ranty zaś chroni wytrzymały aluminiowy bumber,
w którego wnętrzu jednocześnie umieszczone zostały magnesy.

Front etui chroniony jest przez dodatkowe szkło hartowane, zapewniając tym samym ochronę rzędu 360°.Idealne
dopasowanie do dedykowanego modelu

Produkt wykonany został w oparciu o rozmieszczenie przycisków funkcyjnych, gniazd ładowania czy obiektywu aparatu
konkretnego modelu urządzenia. 

Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwoliło idealnie dopasować etui do dedykowanego telefonu, zabezpieczając go
w maksymalnym stopniu oraz zapewniając pełny dostęp to wszelkich jego funkcji. 

kolor: Szary
Seria: Magnetic

Parametry

Zdjęcia
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