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PURO ICON Anti-Microbial Cover
- Etui na iPhone 12 / iPhone 12
Pro z ochroną antybakteryjną
(czarny)
Cena

89,00 zł

Dostępność
Czas wysyłki

do 24 godzin

Numer katalogowy

IPC1261ICONBLK

Kod producenta

IPC1261ICONBLK

Producent

PURO

Opis produktu
Puro Icon® Antimicrobial Cover elastyczne, czarne etui na iPhone 12 lub iPhone 12 Pro z formułą antybakteryjną, która
redukuje do 99,99% zarazków i bakterii powierzchniowych.
Etui Puro Icon na iPhone 12 / iPhone 12 PRO 6,1" wykonane jest z przyjemnego w dotyku silikonu, od wewnętrznej strony
pokrytej miękka wyściółką z mikrofibry. Dokładnie przylega do urządzenia oraz dodatkowo amortyzuje je w razie wstrząsów
lub uderzeń.
Etui zapewnia dostęp do wszystkich klawiszy funkcyjnych, gniazd i portów telefonu Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro, nie
ograniczając jego funkcjonalności, dzięki czemu można w pełni korzystać ze swojego smartfona.
Cechy produktu:
· Formuła antybakteryjna – redukuje do 99,99% zarazków i bakterii powierzchniowych
· Przyjemna i delikatna w dotyku faktura z silikonu
· Wewnętrzna wyściółka z mikrofibry
· Logo Puro na froncie oraz wewnątrz etui
· Miękkie w dotyku wykończenie
· Elegancki i minimalistyczny design
· Ochrona smartfona przed zarysowaniem z tyłu oraz po bokach
· Dostęp do wszystkich klawiszy funkcyjnych, gniazd i portów telefonu
· Etui kompatybilne z Apple Pay

Pasuje do: Apple iPhone 12 / 12 PRO 6.1"
Typ produktu: Etui na tył - plecki
Kolor: Czarny
Cechy szczególne: Powłoka antybakteryjna
Materiał: Silikon wzmacniany
Rozmiar ekranu: 6,1

O marce
Puro - włoska marka akcesoriów do urządzeń mobilnych, która zyskała uznanie na całym
świecie a produkty zawsze cechuje precyzja wykonania, dbałość o szczegóły oraz stylowe
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wzornictwo. Akcesoria PURO wykonane są zawsze z najwyższej jakości materiałów oraz z
zachowaniem włoskiego stylu.
W ofercie producenta można znaleźć m.in: etui, szkła hartowane, kable, power banki,
słuchawki, ładowarki, uchwyty samochodowe, akcesoria sportowe.
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