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Link do produktu: https://www.mobilemania.pl/spigen-tough-armor-galaxy-xcover-pro-gunmetal-p-10088.html

SPIGEN TOUGH ARMOR ETUI DO
SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO
GUNMETAL
Cena

99,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

do 24 godzin

Numer katalogowy

14957

Kod producenta

ACS01072

Producent

SPIGEN

Opis produktu
Etui z serii Tough Armor marki Spigen do Samsung Galaxy XCOVER PRO jest nowym pokrowcem firmy. Jego dwuczęściowa
budowa wykonana jest z tworzywa termoplastycznego odpornego na ścieralność oraz wzmacniającej ramki poliwęglanowej.
Wewnątrz pokrowca znajduje się wypełnienie w postaci pianki technologicznej, która zapewnia dodatkową warstwę ochronną
od uderzeń, czy upadku urządzenia.
Obudowa wyposażona w nóżkę, umożliwia bezproblemowe oglądanie tego, co się dzieje na wyświetlaczu telefonu bez
konieczności jego trzymania. Case jest idealnie dopasowany i nie ogranicza możliwości ładowania bezprzewodowego.
Nieco podniesiona forma obudowy wokół aparatu i ekranu chroni go przed zarysowaniami, unosząc telefon tuż nad
powierzchnią płaską. Posiada osłony na przyciski i wycięcia na porty.
Tough Armor, to obudowa, która została poddana testom sprawnościowym na upadek, 26 razy z wysokości do 1,2m,
otrzymując tym samym amerykański certyfikat wojskowy MIL-STD 810G-516.6.
CECHY PRODUKTU:
- 100% Oryginalny
- Zapakowany w oryginalne opakowanie
- Minimalistyczny design
- Ergonomiczny
- Smukły kształt
- Dwuczęściowa budowa
- Ekstra pianka jako dodatkowe zabezpieczenie
- Wbudowana nóżka
- Matowe wykończenie
- Precyzyjnie wykonany
- Posiada wojskowy standard drop-test (MIL-STD 810G-516.6)
- Idealnie dopasowany
- Łatwy w montażu i demontażu
ZESTAW ZAWIERA:
1 x Etui Spigen Tough Armor
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Pasuje do: Samsung Galaxy XCover Pro
Typ produktu: Etui na tył - plecki
Kolor: Czarny / Szary
Cechy szczególne: Podstawka
Materiał: Poliwęglan + Polikarbon
Rozmiar ekranu: 6,3

O marce
Spigen to marka z Californi w USA. Wyjątkowa jakość produktów, ciekawe wzrnictwo,
bardzo dobre materiały to tylko niektóre zalety. Akcesoria producenta cieszą się bardzo
dużą popularnością w świecie użytkowników urządzeń mobilnych. Popularne serie etui
takie jak Rugged Armor, Neo Hybrid, Ultra Hybrid, Air Skin, Liquid Crystal oraz wiele wiele
innych...
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