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Dwie połączone ze sobą warstwy

zapewniają ochronę i wyjątkowy wygląd
Wyjątkowa konstrukcja ArmaDuo łączy w sobie twardą, plastikową warstwę zewnętrzną 
i gumową warstwę wewnętrzną, które razem zapewniają lepszą ochronę przed 
uderzeniami i wstrząsami. Warstwa wewnętrzna jest dostępna w dwóch kolorach.

Atrakcyjna ochrona
• Atrakcyjne, wesołe kombinacje kolorów

Ochrona w ruchu
• Konstrukcja w kształcie plastra miodu ogranicza drgania i wstrząsy
• Podwójne zabezpieczenie przed uderzeniami i wstrząsami dzięki twardej i miękkiej warstwie 

ochronnej
• Smukła konstrukcja umożliwiająca bezproblemowe umieszczenie urządzenia w torbie
• Twarda, plastikowa warstwa zewnętrzna chroni przed uderzeniami
• Gumowa warstwa wewnętrzna chroni przed wstrząsami.

Wygodny dostęp
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego



 Dostęp do wszystkich przycisków 
sterujących
Otwory w futerale zapewniają wygodny dostęp do 
wszystkich przycisków sterujących i złącza 
dokującego, dzięki czemu można korzystać z 
urządzenia, gdy jest bezpiecznie umieszczone w 
futerale.

Wąska konstrukcja
Futerał został zaprojektowany w celu zapewnienia 
wysokiego stopnia ochrony przy niewielkich 
rozmiarach, dzięki czemu urządzenie można 
bezpiecznie nosić w torbie lub plecaku.

ShockStop
Funkcja ShockStop chroni urządzenia dzięki mocnej, 
trzywarstwowej konstrukcji, która ogranicza 
wstrząsy. W przeciwieństwie do twardych 
powierzchni, które mogą przewodzić drgania, 
powierzchnia ShockShock składa się z kilku warstw, 
co pozwala im zapobiec.

Atrakcyjne, wesołe kolory
Atrakcyjne, wesołe kombinacje kolorów każdej z 
warstw umożliwiają użytkownikowi wyrażenie 
swojego stylu i chronią urządzenie zarówno przed 
uderzeniami, jak i wstrząsami.

Twarda, plastikowa warstwa 
zewnętrzna
Twarda, plastikowa warstwa zewnętrzna spełnia rolę 
zewnętrznego szkieletu chroniącego przed 
uderzeniami.

Gumowa warstwa wewnętrzna
Gumowa warstwa wewnętrzna zapewnia solidną 
ochronę przed wstrząsami.

ArmaDuo
Konstrukcja ArmaDuo chroni urządzenie dzięki 
połączeniu twardej, plastikowej warstwy 
zewnętrznej z bardziej miękką i elastyczną warstwą 
wewnętrzną.
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Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 4

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny i grafitowy
• Materiały: Silikon i poliwęglan

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61073 9

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Waga brutto: 1,75 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 0,13 kg
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Waga brutto: 0,29 kg
• Waga netto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
•
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