
Etui skórzane z klapką Nillkin QIN do
Samsung Galaxy Note 10 (Czarne)
Indeks: 51454 Producent: Nillkin

Cena: 39.35 zł

Opis

Etui skórzane z klapką Nillkin QIN do Samsung Galaxy Note
10 (Czarne)
Producent: NILLKIN

Etui Nillkin QIN dla Samsung Galaxy Note 10

Skórzane etui z klapką, które nie tylko chroni, lecz i wygląda.

Skórzane etui z klapka, przygotowane przez firmę Nillkin, to idealny sposób  aby w eleganckim stylu zapewnić ochronę
swojego urządzenia. Producent postawił w tym modelu na ponadczasową, minimalistyczną stylistykę upiększoną jedynie
subtelnym logiem na froncie klapki. 

Produkt wykonany został z wysokiej jakości skóry, która zapewnia wyśmienitą ochronę dla urządzenia. Ranty produktu
wykonane są z twardego tworzywa sztucznego, które zapewnia prawidłowe oparcie dla całej konstrukcji etui.

Etui Nillkin Qin to seria dla osób zorientowanych na komfort użytkowania, styl oraz wysoki poziom ochrony.

Główne cechy produktu:

Wykonany z wysokiej jakości skóry oraz tworzywa sztucznegoMinimalistyczny design oraz świetna funkcjonalnośćDobrze
absorbuje uderzenia oraz jest odporny na uszkodzeniaBardzo łatwy w utrzymaniu czystościIntegralna klapka ochronna,
która chroni wyświetlacz urządzenia

Produkt oryginalny z kodem weryfikacyjnym pod zdrapką

Zawartość zestawu:

Etui Nillkin Qin dla Samsung Galaxy Note 10Oryginalne, eleganckie opakowanie NILLKIN z kodem pod
zdrapkąSpecyfikacja: Etui skórzane Nillkin QIN Galaxy Note 10 Black

Stan: NowyPrzeznaczenie: SamsungDedykowany model: Galaxy Note 10Funkcje: pochłanianie wstrząsówKolor:
wielokolorowyTyp: etui z klapkąmateriał: skóra naturalnaPrzekątna ekranu: 6,28Dostęp do gniazda ładowania: TakDostęp
do klawiszy funkcyjnych: TakWycięcie na aparat: TakWaga etui: 49,9 gWaga (z opakowaniem): 122,8 gWymiary etui: 15,3
x 7,5 cmŚwietne wykończenie oraz wysoka jakość. Tym właśnie jest seria QIN !

Produkty z serii Qin charakteryzują się wysoką jakością wykonania, oraz dbałością o szczegóły. Detale uderzając już przy
pierwszym zetknięciu z produktem.

Wnętrze wyściełane zostało miękką tkaniną, która nie tylko pełni funkcję warstwy amortyzującej, lecz także chroni tył oraz
front urządzenia przed zadrapaniami czy zabrudzeniem.

Brzegi obicia, obrzucone zostały eleganckim szwem, który w prosty  a, zarazem gustowny sposób spina kompozycję etui. 



Kod producenta 6902048182288

Producent Nillkin

Dedykowany model Galaxy Note 10

Wnętrze etui etui ozdobione zostało wytłoczonym sloganem producenta, wnętrze klapki zaś logiem.Zamykana klapka -
świetna ochrona oraz niecodzienny design

Znakiem rozpoznawczym produktów z serii Qin, jest na pewno jego ponadczasowy design. Etui wykonane zostało z
wysokiej jakości skóry która świetnie się prezentuje niezależnie od okazji.

Ranty urządzenia wykonane zostały z wytrzymałego tworzywa sztucznego które świetnie chroni urządzenia oraz zapewnia
oparcie dla całej konstrukcji. 

Wnętrze klapki zostało podbite miękką mikrofibrą, która świetnie tłumi uderzenia, oraz nie zaszkodzi ekranowi nawet przy
dynamicznym zamknięciu etui.

Etui z serii Qin to nie tylko design, to świetna ochrona zarówno tyłu jak i wyświetlacza urządzenia. Z dbałością o
najmniejsze szczegóły

Projektanci marki Nillkin już wiele razy udowodnili że dzięki dbałości o najmniejszy szczegół można stworzyć produkt o
niecodziennym wyglądzie oraz wysokich walorach ochronnych.

Produkty z serii Qin wykończone zostały w bardzo staranny sposób, linie prowadzące wzdłuż twardej części obudowy są
gładkie oraz lekko zaokrąglone, co sprawia że korzystanie z urządzenia jest przyjemne a samo etui staje się
niewyczuwalne. 

Tył, wyposażony w dodatkowe gniazda pod aparat  czy czytnik linii papilarnych został delikatnie uniesiony w okolicach
gniazd, aby zapewnić dodatkową ochronę tylnych komponentów.

Fasada klapki poza pięknym, oraz miękkim wykończeniem rantów, ozdobiona została wytłoczonym logiem producenta który
dodaje produktowi elegancki wygląd.Ochrona i wysoki komfort użytkowania

Etui dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów a elegancko wyprofilowane wycięcia, pozwalają na pełny dostęp do
wszystkich funkcji urządzenia.

Etui jest przyjemne w dotyku, lekkie, oraz nie utrudnia korzystania z chronionego urządzenia.

Używając etui marki Nillkin mamy pewność że nasze urządzenie jest dobrze chronione, a żadne walory funkcjonalne czy
estetyczne urządzenia nie zostaną naruszone.Zalety, które pokochasz. Zostań z serią Qin na dłużej!

Całe etui zostało wyposażone w drobne elementy ułatwiające jego użytkowania. Dzięki antypoślizgowej powierzchni,
telefon pewnie leży w dłoni, niezależnie od warunków i okoliczności.

Dodatkowo wnętrze etui wypełnione zostało miekką mikrofibrą, dzięki której urządzenie nie przemieszcza się wewnątrz etui
tworząc tym samym nieestetyczne rysy na powierzchni rewersu urządzenia. Klapka urządzenia została także podbita
mikrofibrą która dodatkowo ułatwia, oraz umila użytkowanie produktu. Podsumowując - producent pomyślał o każdym
aspekcie użytkowania!

kolor: Czarny
Producent urządzenia: Samsung
Model urządzenia: Galaxy Note 10
Seria: Qin

Parametry



Przeznaczenie Samsung

Kolor czarny

Typ etui z klapką

Materiał skóra ekologiczna

Funkcje pochłanianie wstrząsów

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.05

EAN 6902048182288

Stan Nowy

Zdjęcia
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