
Szkło ochronne Tempered Curve iPhone
7+/8+ czarny
Indeks: 68669 Producent: Belkin Kod producenta: F8W855zzBLK

Cena: 25.68 zł

Opis

Szkło ochronne Tempered Curve iPhone 7+/8+ czarny
Producent: Belkin

Właściwości
Opis Ochraniacz ekranu Belkin SCREENFORCE TemperedCurve do iPhone&#39;a 7 Plus / 8 Plus OCHRONA
EKRANU OD KRAWĘDZIWysokowydajne szkło hartowane jest precyzyjnie zaprojektowane, aby
bezproblemowo dopasować się do krawędzi ekranu, zapewniając doskonałą ochronę od krawędzi do
krawędzi. Zaawansowana ochrona przed uderzeniami, maksymalna twardość zapewniająca lepszą ochronę
przed zarysowaniami i precyzyjna czułość na dotyk zapewniają doskonałe wrażenia na ekranie z dodatkową
odpornością. ADVANCE IMPACT & SCRATCH DEFENSEWysokiej jakości japońskie szkło zapewnia ochronę
przed uderzeniami i wstrząsami. Przetestowane do maksymalnej twardości 9H, to sprężyste szkło jest odporne
na zadrapania i zarysowania, aby zachować nieskazitelny wygląd ekranu. PRECYZJA APLIKACJIDołączona
tacka Easy Align ułatwia zakładanie zabezpieczenia ekranu. Ochrona ekranu TemperedCurve dopasowuje się
płynnie do krzywizn ekranu tak płynnie, że zapomnisz, że w ogóle tam jest. CZTERY WYJĄTKOWE
WARSTWYTemperedCurve zawiera profesjonalnie opracowaną czterowarstwową formułę, która zapewnia
większą odporność i ochronę Twojego iPhone&#39;a. Każda warstwa spełnia najwyższe standardy, od
płynnego kleju zapewniającego bezproblemową aplikację, po powłokę odporną na odciski palców i
zarysowania przetestowaną do twardości ołówka 9H. Powłoka odporna na odciski palców i zarysowania,
testowana do twardości ołówka 9H Szkło hartowane (wykonane z najwyższej jakości japońskiego szkła)
zapewnia gładkość i wzmocnioną wytrzymałość Warstwa podstawowa zapewnia bufor między szkłem a
ekranem Płynny klej zapewniający płynną i precyzyjną aplikację KOMPATYBILNA OBUDOWASubtelne detale
konstrukcyjne sprawiają, że ta ochrona ekranu od krawędzi do krawędzi jest w pełni kompatybilna z
większością etui Belkin i Apple. Połącz z etui ochronnym, aby zapewnić pełną ochronę telefonu iPhone w
zakresie 360 stopni. PRECYZYJNA CZUŁOŚĆ NA DOTYKGładki materiał szklany w dotyku przypomina ekran
Twojego iPhone&#39;a i jest wystarczająco cienki, aby zachować czułość ekranu dotykowego, reagując na
każdy dotyk z absolutną precyzją. KRYSZTAŁOWA PRZEJRZYSTOŚĆTestowanie zgodnie ze standardami
optometrycznymi zapewnia doskonałą klarowność obrazu. Dzięki temu idealnie nadaje się do publikowania i
edytowania zdjęć, oglądania filmów i korzystania z innych treści wideo. KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI
Dopasowanie od krawędzi do krawędzi zapewnia większe pokrycie Szkło hartowane zapewnia krystaliczną
przejrzystość i gładkość w dotyku Testowany na twardość ołówka 9H pod kątem odporności na zarysowania
Tacka Easy Align pomaga w łatwej, płynnej aplikacji Zaprojektowany, aby zachować rozpoznawanie twarzy
Face ID Grubość 0,3 mm zapewnia lepszą czułość ekranu dotykowego
Rodzaj folii ochronnej Szkło hartowane
Liczba w opakowaniu jednostkowym 1
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 5,5''
Pasuje do iPhone 7 Plus / 8 Plus
Kolor (wyliczeniowy) Przezroczysty
Kolor (wyliczeniowy) Czarny



Producent Belkin

EAN 745883748983

Dedykowany model iPhone 7 Plus / 8 Plus;

Przeznaczenie inne

Liczba sztuk w
zestawie

1

Stan Nowy

Kod producenta F8W855zzBLK

Rodzaj inny

Akcesoria w zestawie
Wymiary
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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