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Link do produktu: https://www.mobilemania.pl/karl-lagerfeld-iconic-karl-gradient-etui-iphone-11-rozowy-p-7870.html

Karl Lagerfeld Iconic Karl
Gradient Etui iPhone 11
(różowy)
Cena

95,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

do 24 godzin

Numer katalogowy

KLHCN61TRDFKPI

Kod producenta

KLHCN61TRDFKPI

Producent

KARL LAGERFELD

Opis produktu
Obudowa do iPhone 11 Karl Lagerfeld Iconic Karl Gradient wykonana jest z wysokiej jakości materiału, a dzięki
oryginalnemu designowi jest również praktycznym i modnym dodatkiem. Etui Karl Gradient w wersji różowej wyróżnia się
humorystyczną grafiką, przedstawiającą samego artystę na nasyconym kolorem podkładzie.
Etui zapewnia ochronę iPhone 11 przed przypadkowym zarysowaniem urządzenia oraz osłania klawisze smartfona.
Budowa zapewnia dostęp do wszystkich klawiszy funkcyjnych, gniazd i portów telefonu, nie ograniczając jego funkcjonalności.
Unikatowa kolekcja akcesoriów do urządzeń mobilnych zaprojektowana przez samego Karla Lagerfelda. Ikonę mody i
światowej sławy projektanta, artystę i fotografa, dyrektora artystycznego domu mody Chanel. Jego dzieła są znane i cenione
na całym świecie, a wizerunek utożsamiany z najwyższą klasą i luksusem. Łącząc wszystkie przymioty niepodważalnej
gwiazdy swojej dziedziny, powstały oryginalne i ekskluzywne akcesoria dbające nie tylko o bezpieczeństwo, ale nade wszystko
o wygląd urządzeń mobilnych.
Cechy produktu:
· Kolekcja: Glitter Karl Iconic
· Podobizna artysty i logo marki
· Konstrukcja wykonana z TPU
· Ochrona przed zarysowaniem urządzenia oraz uszkodzeniem klawiszy
· Dostęp do wszystkich klawiszy funkcyjnych, gniazd i portów telefonu
· Etui wyprodukowane na licencji Karl Lagerfeld

Kompatybilność: Apple iPhone 11
Typ produktu: Etui na tył - plecki
Kolor: Przeźroczysty / Różowy
Materiał: TPU
Rozmiar ekranu: 6,1

O marce
Ikona mody - Karl Lagerfeld to jedne z najbardziej rozpoznawalnych projektantów XXI wieku. Jest
znany ze swojego właściewego podejścia do stylu i wyreżyserowanej wizji, która równoważy style
klasyczne i współczesne. Jak sam mówi o swoim procesie artystycznym "Projektuje tak jak oddycham.
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Nie prosisz nikogo czy możesz oddychać, poprostu to robisz"
Marka Karl Lagerfeld to nie tylko produkty odzieżowe dla kobiet i mężczyzn ale również akcesoria
ochronne do topowych urządzeń mobilnych jak Apple iPhone czy Samsung Galaxy. W ofercie można
znaleźć popularne i cenione serie produktów ochronnych jak np. Embossed Case, Choupette Fun,
Iconic Karl, Liquid Glitter czy Signature Glitter Case.
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