
Etui Nillkin Frosted do Samsung Galaxy A51
(Niebieskie)
Indeks: 54211 Producent: Nillkin

Cena: 26.35 zł

Opis

Etui Nillkin Frosted do Samsung Galaxy A51 (Niebieskie)
Producent: NILLKIN

Etui Nillkin Frosted Shield dla Samsung Galaxy A51

Stylowy sposób na ochronę Twojego urządzenia!

Frosted to już legendarda seria marki Nillkin. Sprawdza się w ochronie urządzeń od czasów pierwszych smartfonów.

Dzięki postawieniu na wysoką jakość materiałów wykonania, seria ta cieszy się stałym gronem wiernych fanów.

Stonowane kolory, nienaganne wykonanie to tylko niektore zalety tych pięknych etui. Poznaj więcej szczegółów poniżej.

Główne cechy produktu:

Wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu

Minimalistyczny design i ochrona urządzenia w jednym

Dobrze absorbuje uderzenia oraz jest odporny na uszkodzenia

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości - wystarczy je umyć wodą

Mikroperforacje ułatwiają trzymanie w dłoni

Produkt oryginalny z kodem weryfikacyjnym pod zdrapką

Zawartość zestawu:

Etui Nillkin Frosted Shield dla Samsung Galaxy A51

Podstawka pod telefon

Oryginalne, eleganckie opakowanie NILLKIN z kodem pod zdrapką

Nazwa : Etui Nillkin Frosted Galaxy A51 Peacock Blue

Stan: Nowy

Przeznaczenie: Samsung

Kolor: niebieski

Przekątna ekranu: 6,50



Typ: plecki

Materiał: tworzywo sztuczne

Funkcje: pochłanianie wstrząsów

Załączone wyposażenie: podstawka pod telefon

Waga (z opakowaniem):

Waga produktu:

Wymiary:

Dostęp do gniazda ładowania: Tak

Dostęp do klawiszy funkcyjnych: Tak

Wycięcie na aparat: Tak

Dedykowany model: Galaxy A51

Nillkin Frosted - przemyślane w każdym aspekcie

Projektanci nie zapomnieli o wycięciach na wszystkie najważniejsze elementy Twojego urządzenia, dodatkowo pamiętając
o ich ochronie. Dlatego zajdziesz tutaj wycięcia na przyciski, kamerę czy czujniki, które tego wymagają.

Wszystko zawsze łatwo dostępne, tak jak przed założeniem etui.Ciesz się swoim telefonem bez dodatkowych problemów
spowodowanym przez niewłaściwie dobrane etui. 

Projektanci z firmy Nillkin dzięki indywidualnemu podejściu do każde urządzenie tworzą projekt mający podkreślić główną
linię stylistyczną telefonu oraz dopasować tak etui, aby jej nie zaburzało.

Etui Nillkin Frosted to idealny mariaż przystępnej ceny z doskonałą ochroną urządzenia i wyglądem nie powiększającym
znacząco objętości urządzenia.

Wytrzymałe, odporne, szykowne !

Seria frosted, to linia produktowa kładąca szczególnie wysoki nacisk na wytrzymałość oraz odporność etui na wszelkiego
rodzaju uszkodzenia mechaniczne.

Mikroperforacja powierzchni etui pozwoliła utworzyć antypoślizgową powlokę, dzięki której chronione urządzenia pewnie
leży w dłoni.

Specjaliści Nillkin projektujący wygląd samego etui bez dwóch zdań stanęli na wysokości zadania, projektując serię która
przyciąga wzrok oraz wyróżnia się na tle konkurencji.

Jakość materiałów to podstawa!

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

Mając do czynienia z etui marki Nillkin, wiemy, że nasz telefon będzie chroniony należycie, a żadneg walorty funkcjonalne i
estetyczne nie zostaną zaburzone.

Projektanci z firmy Nillkin dzięki indywidualnemu podejściu do każde urządzenie tworzą projekt mający podkreślić główną
linię stylistyczną telefonu oraz dopasować tak etui, aby jej nie zaburzało.

Seria Frosted jest dowodem na to, że ochrona i styl może iść w parze.

Doskonale leży w dłoni



Kod producenta 18103

Producent Nillkin

Dedykowany model Galaxy A51

Przeznaczenie Samsung

Kolor niebieski

Typ plecki

Materiał tworzywo sztuczne

EAN 6902048189645

Stan Nowy

Funkcje pochłanianie wstrząsów

Załączone
wyposażenie

szkło hartowane

Etui dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, oraz mikroperforacji powierzchni, świetnie leży w dłożni, a elegancko
wyprofilowane wycięcia, pozwalają na pełny dostęp do wszystkich funkcji urzadzenia.

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

Z produktami Frosted zapomnisz raz na zazwsze o źle dopasowanych etui, które odstają, oraz szpecą urządzenie.

Zalety, które pokochasz. Zostań z serią Frosted na dłużej!

Całe etui zostało wyposażone w drobne elementy ułatwiające jego użytkowania. Dzięki antypoślizgowej powierzchni,
telefon pewnie leży w dłoni, niezależnie od warunków i okoliczności.

Dodatkowo wnętrze etui zostało pokryte specjalną powłoką, dzięki której urządzenie nie przemieszcza się wewnątrz etui
tworząc tym samym nieestetyczne rysy na powierzchni rewersu urządzenia. Podsumowując - producent pomyślał o
każdym aspekcie użytkowania!

kolor: Niebieski
Producent urządzenia: Samsung
Model urządzenia: Galaxy A51

Parametry

Zdjęcia
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