
Szkło Nillkin Amazing H+ iPad Pro 11
Indeks: 51549 Producent: Nillkin

Cena: 54.38 zł

Opis

Szkło Nillkin Amazing H+ iPad Pro 11
Producent: NILLKIN

Szkło hartowane Nillkin Amazing H+ dla Apple iPad Pro 11

Wytrzymałe szkło hartowane o grubości 0.3 mm

Amazing H+ to świetna seria szkieł produkowanych przez firmę Nillkin. Są one niezwykle cienkie, wytrzymałe oraz nieco
bardziej elastyczne, co zwiększa ich wytrzymałość i ułatwia montaż. Szkło dopasowane wycięciami do modelu urządzenia,
jego twardość to aż 9H, a grubość wynosi zaledwie 0,3 mm.

W opakowaniu znajdziesz niezbędne akcesoria umożliwiające łatwy montaż szkła. Nillkin Amazing H+ z jednej strony jest
pokryta klejem krzemowym, co sprawia że montaż nie przysparza kłopotu, a szkło przylega bardzo dobrze do urządzenia.

Seria Amazing H+ to jeszcze większa wytrzymałość i dokładność wykonania. Wszystkie szkła z serii H+ posiadają
szlifowane krawędzie 2.5D. Sprawia to, że szkło na brzegach jest niezwykle przyjemne w dotyku oraz bardzo dobrze
wygląda.

Główne cechy produktu

Produkt w 100% oryginalny, marki NILLKINMaksymalna przezroczystość szkłaSkuteczna ochrona przed
zarysowaniamiCały zestaw akcesoriów przeznaczonych do montażuProfilowane krawędzie w technologii 2,5 DPowłoka
oleofobowaSystem Anti-GlareWysoka przepuszczalność światłaSzkło nie wpływa na reakcję urządzenia na dotyk

Zestaw zawiera

Szkło hartowane Nillkin Amazing H+ dla Apple iPad Pro 11Zestaw do aplikacji szkłaOryginalne opakowanie
producentaSpecyfikacja: Szkło hartowane NILLKIN H+ | Apple iPad Pro 11

Stan: NowyPrzeznaczenie: ApplePrzekątna ekranu: 11"Konstrukcja: otwory na czujniki/przyciski |powłoka
oleofobowa|zaokrąglone krawędzieRodzaj: szkło hartowaneLiczba sztuk w zestawie: 1Grubość szkła: 0,3 mmZestaw do
aplikacji: TakDedykowany model: iPad Pro 11Twardość szkła hartowanego: 9HPowłoka oleofobowa: TakAnti-glare:
TakZaokrąglone krawędzie: Tak - 2,5DOdporność na zarysowanie: TakWaga produktu : 58 gWaga z opakowaniem: 353
gWymiary szkła: 27,7 x 21,1 cmAmazing H+ - świetna ochrona oraz wysoka przepuszczalność światła

Wyselekcjonowane szkło AGC produkowane w Japonii przy użyciu nanotechnologii z najlepszymi właściwościami
ochronnymi.

Szkło o najwyższej przepuszczalności światła pozwalającej idealnie odwzorować kolory na wyświetlaczu -szkło pokryte
zostało specjalną warstwą zmniejszającą refleksy światła.0.3 mm Super cienkie

Dzięki zaawansowanej technologii tworzenia szkieł, udało się osiągnąć grubość szkła na poziomie 0.3mm.

Bardzo gładka powierzchnia szkła ułatwia przesuwanie po nim palcem. Ruchy będą gładkie, a palec nie będzie się



Producent Nillkin

Kod producenta 6902048169593

EAN 6902048169593

Dedykowany model iPad Pro 11

Przeznaczenie Apple

Rodzaj szkło hartowane

Liczba sztuk w
zestawie

1

Grubość szkła 0.3

Konstrukcja powłoka oleofobowa, zaokrąglone krawędzie

Zestaw do aplikacji tak

Stan Nowy

zatrzymywać podczas długich przesunięć.Ekstremalna wytrzymałość

Szkło H+ osiada zwiększoną wytrzymałość na uszkodzenia. Szkło jest w stanie wytrzymać więcej niż inne tego typu
produkty.

Odporne na kurz i odciski palców.

Oleofobowa powierzchnia powoduje zmniejszone pozostawianie odcisków palców oraz kurzu na wyświetlaczu telefonu.

Producent urządzenia: Apple
Rodzaj : Amazing H+PRO

Parametry

Zdjęcia
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