
Pasek Baseus Let's Go do AppleWatch 3/4/5
42 mm / 44 mm (biało-różowy)
Indeks: 54451 Producent: Baseus Kod producenta: 6953156212787

Cena: 20.43 zł

Opis

Pasek Baseus Let's Go do AppleWatch 3/4/5 42 mm / 44 mm
(biało-różowy)
Producent: BASEUS

Stylowy design, przemyślane rozwiązania

Pokaż swój nadgarstek, wykaż się oryginalnym poczuciem stylu - zamień opaskę na linki i rozpocznij tworzenie nowego
unikalnego trendu w modzie.

Nawet jeśli mocno się spocisz, nadgarstek nadal będzie wyglądać świetnie.

Konstrukcja linek pozwala na lepszą przepuszczalność powietrza, co jest wygodniejsze do noszenia oraz ciekawsze niż
standardowy pasek.

Wysoka jakość

Wykonane z wysokiej jakości bawełny, które są przyjazne dla skóry. Linki nie niszczą się i nie cisną. Są wygodne nawet po
bardzo długim czasie użytkowania.

Wysoka absorpcja wody

Dzięki innowacyjnej konstrukcji utrzymasz swoje nadgarstki suche oraz dobrze wyglądające w każdym momencie, wynika
to z wysokiej wchłanialności wody przez linki.

Dopasowanie według potrzeb

Specjalny system pasków umożliwia za jednym pociągnięciem dostosowanie długości paska. Niezależnie od grubości
nadgarstka, linki zawsze będzie można dopasować.

Blokada jednym dotknięciem. Pewne mocowanie

Po delikatnym naciśnięciu bocznego przycisku można zablokować długość linek na odpowiedniej długości, aby zapobiec
przypadkowemu ześlizgnięciu się urządzenia i utraty go.

Schowaj zapas linki z łatwością.

Po ustawieniu długości linek można w łatwy i praktyczny sposób przechować nadmiar w specjalnie dla tego celu
zaprojektowanym miejscu, aby zapobiec zabrudzeniom.

Zaprojektowany dla AP Watch Serii 3/4/5

Dzięki Baseus Let”sGo możesz wymieniać zegarki bez konieczności zmiany linek. Kompatybilność z szeroką gamą



Kod producenta LBAPWA4-B24

Kolor biały

Producent Baseus

zegarków Apple, możesz przejść na lepszy model bez konieczności wymiany linek.

Metoda montażu

Przełóż linkę bezpośrednio przez przeznaczone do tego miejsce w zegarku Apple.

Naciśnij górny przycisk, aby odblokować możliwość regulacji linek.

Wyreguluj długość linki, by idealnie dopasować ją do Twojego nadgarstka.

Po regulacji naciśnij boczny przycisk, aby zablokować długość

Specyfikacja

Producent

Baseus

Model

Let''s go Cord Watch Strap For Apple Watch

Kod produktu

LBAPWA4-B24

Materiał

PC + Stop aluminium + smycz bawełniana

Wielkość

30 cm

Długość paska

45 mm do 95 mm

Waga

13g

Kolor

Biało-różowy

Kompatybilność rozmiaru Apple Watch

42 / 44 mm

Kompatybilność serii Apple Watch

3 / 4 / 5

Parametry



Rodzaj pasek

Materiał tworzywo sztuczne

Pochodzenie zamiennik

Kompatybilność Apple

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.05

EAN 6953156212787

Stan Nowy

Zdjęcia
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