Delock Sada příslušenství k Apple AirPod, bílá
Popis
Tato sada příslušenství značky Delock nabízí komplexní
ochranu 5 v 1 pro Apple AirPod. K ní patří ochranný sáček
na nabíjecí pouzdro, přídržná spona, dvě ušní zátky,
přídržný proužek a zaklapávací háček.
Praktický ochranný sáček se zaklapávacím háčkem
na nabíjecí pouzdro na Apple AirPod
Toto praktické skladovací pouzdro chrání nabíjecí pouzdro
před vlivem povětrnostních podmínek, poškozením a
znečištěním. Jeho elastičnost zaručuje účinnou ochranu
proti nárazům a škrábancům. Kromě toho má ochranné
pouzdro vespod otvor na nabíjecí port, aby bylo možno
sluchátka nabíjet bez vytažení nabíjecího pouzdra ze
sáčku. Karabina obsažená v obsahu dodávky umožňuje
ochranné pouzdro připevnit například k opasku nebo k
batohu.
Přídržná spona na pásek hodinek Apple
Tuto přídržnou sponu lze prostě prostrčit páskem hodinek
a do dvou kulatých otvorů lze vložit sluchátka. Tak budou
bezpečně uložena na svém místě a nemohou se ztratit
např. při běhání. Díky přídržné sponě jsou AirPody vždy po
ruce.
Ochranné zátky na AirPod
Ultra-tenké a ohebné ušní zátky chrání AirPody před
poškrábáním a špínou a snižují okolní šum. Také jsou
neklouzavé, aby sluchátka nemohla při sportu vypadnout
z uší.
Přídržný pásek pro AirPod
Tento přídržný pásek lze prostě pověsit kolem krku, aby
zaručil bezpečné zajištění sluchátek například při sportu.
Ihned, jak některý AirPod vyklouzne z ucha, spadne prostě
kolem krku a ne na zem. To zabrání poškození sluchátek.
Specifikace
• Sáček na ochranu proti poškrábání nebo poškození
• Výřez k připojení nabíjení
• Upínací háčky k upevnění
• Přídržná spona na pásek hodinek Apple
• Ušní zátky a přídržný pásek pro AirPod
• Materiál: plast
• Barva: bílá
• Rozměry ochranného sáčku (DxŠxV): cca. 55 x 50 x 20 mm
Obsah balení
• Ochranný sáček
• Zaklapávací háček
• Přídržná spona
• Přídržný pruh
• 2 x ušní zátky

Číslo produktu 18351
EAN: 4043619183517
Země původu: China
Balení: • Kartonová krabice

Příslušenství

Physical characteristics
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Materiál:

plast

Délka:

55 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm

Barva:

bílá

