
Etui Nillkin Textured do OnePlus 8 Pro
(Czarne)
Indeks: 53273 Producent: Nillkin Kod producenta: 6902048197596

Cena: 36.46 zł

Opis

Etui Nillkin Textured do OnePlus 8 Pro (Czarne)
Producent: NILLKIN

Etui Nillkin Textured dla Oneplus 8 Pro

Elegancki design i perfekcyjna ochrona

Textured case, to seria etui do urządzeń mobilnych, która stawia na wyjątkowy design oraz nietuzinkowe wykończenie
produktu.

Efekt uzyskany został dzięki połączeniu klasycznie wykorzystywanego TPU z wytrzymałą, a przy tym dobrze prezentującą
się nylonową plecionką, która powlekając rewers urządzenia, tworzy niesamowity efekt.

Sam produkt jest bardzo dobrze dopasowany do wymiarów urządzenia, zapewniając dzięki temu bardzo dobrą ochronę
rewersu oraz rantów chronionego telefonu.

Etui posiada wycięcia na wszystkie najważniejsze elementy telefonu, takie jak aparat czy port ładowania, zachowany został
także dostęp do wszystkich przycisków funkcyjnych.

Etui za sprawą lekko chropowatej powierzchni rewersu, bardzo dobrze leży w dłoni oraz łatwo zadbać o jego czystość.

Główne cechy produktu

Oryginalne etui marki Nillkin,Produkt wykonany z materiału oraz tworzywa TPU,Wysoka odporność na uszkodzenia
mechaniczne,Modny i elegancki design,Odporność na zabrudzenia,Kompleksowa ochrona rewersu oraz rantów
telefonu,Ranty produktu wykończone powierzchnią antypoślizgowąEleganckie zdobienie logiem producenta

Zestaw zawiera:

Etui Nillkin Textured dla Oneplus 8 ProOryginalne opakowanie producentaSpecyfikacja: Etui futerał NILLKIN Textured
Oneplus 8 pro

Stan: NowyPrzeznaczenie: Oneplus materiał: tworzywo sztuczneTyp: pleckikolor: CzarnyFunkcje: pochłanianie
wstrząsówDedykowany model: 8 ProDostęp do gniazda ładowania: TakDostęp do klawiszy funkcyjnych: TakWycięcie na
aparat: TakWymiary etui: 76,82*168,9mmWaga (z opakowaniem): 92gWaga etui: 26gPrzekątna ekranu: 6,78Etui idealnie
leży w dłoni

Dzięki zastosowaniu na rantach etui antypoślizgowej powierzchni, produkt pewnie leży w dłoni oraz nie ślizga się.Ochrona
rantów urządzenia

Wzmacniane ranty produktu, zostały dodatkowo lekko wyniesione, dzięki czemu są w stanie o wiele lepiej chronić
krawędzie telefonu.Modny i elegancki design



Kod producenta 6902048197596

Producent Nillkin

Przeznaczenie OnePlus

Kolor czarny

Typ plecki

Materiał tworzywo sztuczne

Funkcje pochłanianie wstrząsów

EAN 6902048197596

Stan Nowy

Etui wykonane zostało w zgodzie z najnowszymi trendami. Powleczenie rewersu etui estetyczną nylonowa plecionką
dodało mu gracji oraz stylu.

Produkt prezentuje się świetnie, a metalowe, delikatne logo producenta dodatkowo zwieńcza całą kompozycje.

kolor: Czarny
Producent urządzenia: OnePlus
Model urządzenia: OnePlus 8 Pro
Seria: Textured

Parametry

Zdjęcia
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