Delock Zestaw akcesoriów do Apple AirPods biały
Opis
Zestaw akcesoriów Delock zapewnia zabezpieczenie 5 w
1 Apple AirPods. Obejmuje to torebkę ochronną na
ładowarkę, klamrę mocującą, dwie zatyczki do uszu,
pasek mocujący i karabińczyk.
Praktyczna torebka z karabińczykiem na ładowarkę
Apple AirPods
Praktyczny pojemnik ochrania ładowarkę przed
zjawiskami atmosferycznymi, uszkodzeniami i pyłem.
Elastyczność daje dodatkową ochronę przeciw udarom i
zadrapaniom. Ponadto, pojemnik ma otwór u dołu na
wtyczkę ładowania, tak że słuchawki mogą być ładowane
bez wyjmowania ładowarki z pojemnika. Karabińczyk
umożliwia mocowanie pojemnika do pasa albo plecaka.
Klamra mocująca do paska Apple Watch
Klamra mocująca może być naciągnięta na pasek zegarka
a słuchawki wciśnięte w dwa okrągłe otwory. Są zatem
dobrze schowane i nie zgubią się podczas biegania. Dzięki
klamrze mocującej, AirPods są zawsze pod ręką.
Zatyczki ochronne dla AirPods
Bardzo cienkie i elastyczne zatyczki do uszu chronią
AirPods przed zadrapaniami, pyłem i zmniejszają hałas
otoczenia. Są również nieśliskie, tak że słuchawki nie
mogą wypaść z ucha podczas uprawiania sportu.
Pasek zabezpieczający do AirPods
Pasek utrzymujące można zwyczajnie zawiesić na szyi i
zapewnić bezpieczne mocowanie słuchawek podczas
uprawiania sportu. Jeśli AirPods wysuną się z ucha,
zawisną na szyi zamiast spaść na ziemię. Zapobiega to
uszkodzeniom słuchawek.
Specyfikacja
• Torebka zabezpieczająca przed zadrapaniami i uszkodzeniami
• Wycięcie na łącze ładowania
• Karabińczyk do mocowania
• Klamra mocująca do paska Apple Watch
• Zatyczki do uszu i pasek zabezpieczający dla AirPods
• Materiał: tworzywo sztuczne
• Kolor: biały
• Rozmiary torebki (DxSxW): ok. 55 x 50 x 20 mm

Numer artykułu 18351
EAN: 4043619183517
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Zawartość opakowania
• Torebka zabezpieczająca
• Karabińczyk
• Klamra zabezpieczająca
• Pasek zabezpieczający
• 2 x zatyczki do uszu
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Zdjęcia
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Physical characteristics
Materiał:

tworzywo sztuczne

Długość:

55 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm

Kolor:

biały
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