
Etui Ultra Thin - Samsung Galaxy S9
Indeks: 53744 Producent: Strado Kod producenta: 5900000050386

Cena: 8.25 zł

Opis

Etui Ultra Thin - Samsung Galaxy S9
Producent: Strado

Etui typu Ultra Slim dla Samsung Galaxy S9

Ultra cienkie etui, które zapewni ochronę i wyeksponuje naturalne piękno

urządzenia

Etui typu Ultra Slim dla urządzeń z rodziny Galaxy S9, to ponadczasowy sposób

na zapewnienie ochrony Twojemu urządzeniu. Produkt wykonany został z ultra

cienkiego, transparentnego TPU, które ochroni urządzenie przed zarysowaniami,

czy innymi obrażeniami mechanicznymi. TPU - czyli termoplastyczny poliuretan

cechuje się bardzo wysoką wytrzymałością, niską ścieralnością oraz tendencją do

pochłaniania wstrząsów, dzięki czemu twoje urządzenie nawet po groźnym upadku

może wyjść z tego bez szwanku.

Główne cechy produktu

Ultra cienkie etui o grubości około 1 mm!

Wysoka transparentność produktu pozwala świetnie wyeksponować naturalne

piękno urządzenia

Wycięcie na aparat, gniazdo ładowania czy porty słuchawkowy

Skuteczna ochrona przed zarysowaniami

Dostęp do przycisków funkcyjnych

Urządzenie po nałożeniu etui lepiej leży w dłoni

Nazwa : Galaxy S9 Etui Ultra Slim

Stan: Nowy

Waga (z opakowaniem): 16,2 g

Waga etui: 11,3 g



Kod producenta 5900000050386

Producent 1234567890

Dedykowany model SAMSUNG GALAXY S9

Przeznaczenie Samsung

Kolor bezbarwny

Typ plecki

Materiał tworzywo sztuczne

Funkcje pochłanianie wstrząsów

EAN 5900000050386

Przeznaczenie: Samsung

Typ: plecki

materiał: tworzywo sztuczne

Przekątna ekranu (: 5,8

Kolor: bezbarwny

Funkcje: pochłanianie wstrząsów

Wymiary etui: 14,9 x 7 cm

Dostęp do gniazda ładowania: Tak

Wycięcie na aparat: Tak

Seria: Ultra Slim

Grubość etui: ok 1 mm

Specyfikacja produktu

Produkt został dopasowany do wspieranego urządzenia, co oznacza, że posiada

on wszelkiego rodzaju wycięcia na aparat fotograficzny, lampę błyskową, gniazdo

ładowania czy port słuchawkowy. Etui nie posiada wycięć na przyciski

funkcyjne-producent rozwiązał to jednak w inny sposób, umieścił plastyczne

wybrzuszenia, które zapewniają dostęp do wcześniej wspomnianych przycisków,

jednocześnie zapewniając im ochronę. Produkt swoim designem jest ponadczasowy,

przezroczysta warstwa ochronna jest bardzo cienka, co dodatkowo pozwala

wyeksponować niesamowite walory estetyczne samego urządzenia.

Seria: Ultra Thin
Producent urządzenia: Samsung
kolor: Bezbarwny
Model urządzenia: Galaxy S9

Parametry



Stan Nowy

Zdjęcia
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