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Két, összepattanó réteg

a védelem és az egyedülálló külső érdekében
Az egyedülálló ArmaDuo tervezés ötvözi a kemény, műanyag külsőt és a gumírozott 
belső réteget. Ez a két réteg együtt maximális védelmet nyújt az ütődések és a rázkódás 
ellen. A belső réteg két különböző színben kapható.

Mutatós védelem
• Mókás, izgalmas színkombinációk

Menet közbeni védelem
• A méhsejt szerkezetű kialakítás elvezeti a rezgést és elnyeli az ütéseket
• Kemény és puha, kétrétegű védelem az ütések és a rázkódás ellen
• Vékony kialakításának köszönhetően akár a táskájában is könnyen elfér
• A kemény, műanyag külső megvéd az ütésektől
• A gumírozott belső réteg megvéd a rázkódástól.

Kényelmes hozzáférés
• Hozzáférés minden kezelőszervhez és dokkolóegység-csatlakozóhoz



 Az összes kezelőszerv elérhetősége
A tokon található nyílások kényelmes hozzáférést 
biztosítanak az összes kezelőszervhez és 
dokkolóegység-csatlakozóhoz, így a készülék akkor 
is használható, amikor a tok védi.

Karcsú kivitel
A tok tervezéséből adódóan minimális többletsúly 
mellett biztosít védelmet, így készülékét könnyedén 
hordhatja táskában vagy hátizsákban, amikor úton 
van.

ShockStop
A ShockStop háromfalú, ütéselnyelő kialakítás 
védelmet jelent az eszközök számára. A rezgést 
vezető szilárd felületekkel ellentétben, a szegmentált 
ShockShock felszín megszakítja és megszünteti a 
visszaverődést.

Mókás, izgalmas színek
A tok rétegeinek mókás, izgalmas színkombinációi 
kifejezésre juttatják személyes stílusát, miközben 
óvják készülékét az ütésektől és a rázkódástól.

Kemény, műanyag külső
A kemény, műanyag külső olyan, mint egy külső váz, 
amely megvéd az ütésektől.

Gumírozott belső réteg
A gumírozott belső réteg erős védelmet nyújt a 
rázkódás ellen.

ArmaDuo
Az ArmaDuo kialakítás úgy óvja a készülékeket, hogy 
a kemény, műanyag külsőt ötvözi a puhább, 
rugalmasabb belső réteggel. A két réteg együtt 
nagyobb védelmet jelent az ütések és a rázkódás 
ellen.
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iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 4

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fekete és szénfekete
• Anyagok: Szilikon és polikarbonát

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,091 kg
• Nettó tömeg: 0,045 kg
• Táratömeg: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61073 9

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Bruttó tömeg: 1,75 kg
• Nettó tömeg: 1,62 kg
• Táratömeg: 0,13 kg
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,29 kg
• Nettó tömeg: 0,27 kg
• Táratömeg: 0,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
•
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