Delock Set de accesorii pentru Apple AirPods alb
Descriere scurta
Acest set de accesorii de la Delock oferă o protecție 5 în 1 pentru
Apple AirPods. Aceasta include o husă de protecție pentru cutia de
încărcare, o clemă de fixare, două dopuri pentru urechi, o bandă de
menținere și un cârlig cu arc.
Husă de protecție practică pentru cutia de încărcare Apple
AirPods cu cârlig cu arc
Această husă de depozitare este practică, deoarece protejează cutia
de încărcare de efectele meteorologice, deteriorări și murdărie.
Elasticitatea sa asigură o protecție eficientă împotriva loviturilor și
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zgârieturilor. Adițional, husa de protecție are o deschizătură pentru
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portul de încărcare în partea de jos, astfel încât căștile să poată fi

Pachet: Retail Box

încărcate fără a scoate cutia din husă. Cârligul cu arc, inclus în
conținutul de livrare, face posibilă atașarea husei de protecție, de
exemplu, la o curea sau rucsac.
Clemă de fixare pentru cureaua Apple Watch
Clema de fixare poate fi împinsă, pur și simplu, prin cureaua ceasului,
iar căștile pot fi introduse în cele două orificii rotunde. Astfel, sunt
depozitate în siguranță și nu se pot pierde, de exemplu, în timpul
jogging-lui. Datorită clemei de fixare, AirPod-urile sunt mereu la
îndemână.
Dopuri de protecție pentru AirPods
Dopurile ultra-subțiri și flexibile protejează Airpod-urile de zgârieturi,
murdărie și reduc zgomotul ambiental. De asemenea, sunt
antiderapante, pentru ca căștile să nu cadă din ureche în timpul
sportului.
Bandă de menținere pentru AirPods
Această bandă poate fi, pur și simplu, agățată în jurul gâtului și
asigură o menținere sigură a căștilor, de exemplu, în timp ce
practicați sport. Dacă AirPod-urile alunecă din ureche, acestea cad în
jurul gâtului și nu pe podea. Aceasta previne deteriorarea căștilor.
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Specification
Husă pentru a proteja de zgârieturi sau deteriorări
Orificiu pentru conectarea la încărcare
Cârlig cu arc pentru fixare
Clemă de fixare pentru cureaua Apple Watch
Dopuri pentru urechi și curea de menținere pentru AirPods
Material: plastic
Culoare: alb
Dimensiunile husei de protecție (LxlxÎ): aprox. 55 x 50 x 20 mm

Pachetul contine
Husă de protecție
Cârlig cu inel
Clemă de fixare
Bandă de menținere
2 x dopuri pentru urechi

Imagini
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Physical characteristics
Material:

plastic

Lungime:

55 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm

Colour:

alb
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