
Szkło ochronne E2E Super+ iPhone Xs
Max/11 Pro Max Case Friendly AntiBacterial
Indeks: 106846 Producent: PanzerGlass Kod producenta: PAN000091

Cena: 94.71 zł

Opis

Szkło ochronne E2E Super+ iPhone Xs Max/11 Pro Max
Case Friendly AntiBacterial
Producent: Panzerglass

Właściwości
Opis Ochrona całego ekranuSzkło hartowane PanzerGlass zapewnia najwyższy standard ochrony ekranu
telefonu, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej czułości panelu dotykowego. Chroni całą powierzchnię
wyświetlacza (Edge-to-Edge). Kształt szkła jest zoptymalizowany tak, aby chronić najbardziej newralgiczne
części ekranu, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Wszystkie krawędzie zostały starannie zaokrąglone i
wypolerowane w celu zapewnienia komfortu podczas użytkowania.Powłoka antybakteryjnaProdukt został
pokryty specjalnie zaprojektowaną substancją antydrobnoustrojową, dzięki czemu jest odporny na zarodniki
bakterii i grzybów. Substancja czynna będąca składnikiem zewnętrznej warstwy produktu, skutecznie zabija
bakterie, grzyby oraz pleśń. Chroni użytkownika telefonu przed kontaktem ze szkodliwymi mikrobami.
Powłoka antydrobnoustrojowa nie ściera się, pozostaje cały czas aktywna. Niszczy 99,99 % bakterii w ciągu 24
godzin. Powłoka jest nietoksyczna, bezpieczna dla żywności i dopuszczona do użytku w UE (BPR) oraz w
Stanach Zjednoczonych (EPA).Kompatybilne z dowolnym etui, Case Friendly Kształt oraz wielkość szkła
zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić korzystanie z dowolnego etui. Zapraszamy do zapoznania się z
ofertą etui PanzerGlass ClearCase.Zwiększona twardość szkłaTak jak każde szkło PanzerGlass Super+,
produkt ten poddawany jest dwukrotnemu procesowi hartownia co zdecydowanie zwiększa jego twardość,
zapewniając wysoką ochronę ekranu przed uderzeniami i zarysowaniami. Szkło pokryte zostało powłoką
oleofobową, która zapobiega powstawaniu odcisków palców, jak również pomaga utrzymać ekran telefonu w
czystości.Aby ułatwić aplikację PanzerGlass stosuje unikalną warstwę kleju silikonowego, który zapobiega
powstawaniu pęcherzyków powietrza i innych niedoskonałości podczas montażu. Warstwa klejowa jest
indywidualnie dobierana do każdego modelu urządzenia, aby zapewnić optymalną funkcjonalność i trwałość
rozwiązania. Zapewnia bezpieczeństwo dzięki powłoce antybakteryjnej Umożliwia korzystanie z dowolnego
etui Case-Friendly Chroni całą powierzchnię ekranu Edge-to-Edge Chroni telefon przed pęknięciem ekranu
przy uderzeniu Chroni przed zarysowaniem ekranu W pełni transparentne Zapewnia pełną czułość panelu
dotykowego Odporne na zabrudzenia i odciski palców Łatwe w montażu Kod EAN: 5711724026928
Rodzaj folii ochronnej Przezroczysta
Rodzaj folii ochronnej Szkło hartowane
Liczba w opakowaniu jednostkowym 1
Pasuje do Apple iPhone 11 Pro Max Apple iPhone Xs Max
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Kolor (wyliczeniowy) Przezroczysty
Akcesoria w zestawie
Wymiary
Pozostałe parametry



Producent PanzerGlass

Kod producenta 5711724026928

EAN 5711724026928

Dedykowany model iPhone 11 Pro Max/XS Max

Przeznaczenie Apple

Rodzaj szkło hartowane

Liczba sztuk w
zestawie

1

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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