Delock Apple AirPods Σετ Αξεσουάρ λευκό
Περιγραφή
Αυτό το σετ αξεσουάρ της Delock προσφέρει μια 5 σε 1
ολική προστασία για τα Apple AirPods. Περιλαμβάνει την
προστατευτική θήκη για τη θήκη φόρτισης, κλιπ
συγκράτησης, δύο ωτοασπίδες, λουράκι συγκράτησης
και ένα γαντζάκι.
Πρακτική προστατευτική θήκη για θήκη φόρτισης
Apple AirPods με γαντζάκι
Αυτή η πρακτική θήκη αποθήκευσης προστατεύει την
θήκη φόρτισης από τα καιρικά φαινόμενα, τη φθορά ή
τις ακαθαρσίες. Η ελαστικότητά της παρέχει υψηλή
προστασία στα τραντάγματα και στις γρατζουνιές.
Επιπλέον, η προστατευτική θήκη διαθέτει ένα άνοιγμα
για τη θύρα φόρτισης στο κάτω μέρος, ώστε να μπορούν
τα ακουστικά να φορτιστούν χωρίς να αφαιρεθεί η θήκη
φόρτισης από την θήκη προστασίας. Η προεξοχή, που
συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο παράδοσης,
καθιστά δυνατό το κρέμασμα της προστατευτικής θήκης
π.χ. σε μια ζώνη ή σε ένα σακίδιο πλάτης.
Κλιπ συγκράτησης για λουράκι Apple Watch
Το κλιπ συγκράτησης μπορεί να σπρωχθεί απλά μέσα
από τη λωρίδα του ρολογιού και τα ακουστικά μπορούν
να εισαχθούν στα δύο κυκλικά ανοίγματα. Έτσι,
αποθηκεύονται με ασφάλεια και δεν χάνονται εύκολα
π.χ. κατά το τρέξιμο. Εξαιτίας του κλιπ συγκράτησης, τα
AirPods είναι πάντα έτοιμα για χρήση.
Υποδοχές προστασίας για τα AirPods
Οι εξαιρετικά λεπτές και εύκαμπτες ωτοασπίδες
προστατεύουν τα Airpods από τις γρατζουνιές, τις
ακαθαρσίες
και
μειώνουν
τον
θόρυβο
του
περιβάλλοντος. Είναι επίσης αντι-ολισθιτικά ώστε να μη
μπορούν να πέσουν τα ακουστικά από τα αυτιά κατά τη
διάρκεια άθλησης.
Λουράκι συγκράτησης για τα AirPods
Αυτό το λουράκι συγκράτησης μπορεί απλά να
κρεμαστεί γύρω από το λαιμό και διαβεβαιώνει σταθερό
κράτημα των ακουστικών, π.χ. κατά την άθληση. Μόλις
τα AirPods γλιστρήσουν από το αυτί, πέφτουν απλά
γύρω από το λαιμό και όχι στο πάτωμα. Αυτό αποτρέπει
τη φθορά των ακουστικών.
Χαρακτηριστικά
• Θήκη για προστασίας από γρατζουνιές ή φθορά
• Εγκοπή για σύνδεση φόρτισης
• Γαντζάκια για δέσιμο
• Κλιπ συγκράτησης για λουράκι Apple Watch
• Ωτοασπίδες και λουράκι συγκράτησης για τα AirPods
• Υλικό: πλαστικό
• Χρώμα: λευκό
• Διαστάσεις προστατευτικής θήκης (ΜxΠxΥ): περ. 55 x 50 x 20 mm
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προστατευτική θήκη
• Γαντζάκι
• Κλιπ συγκράτησης
• Λουράκι συγκράτησης

Αρ. προϊόντος 18351
EAN: 4043619183517
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: • Retail Box

• 2 x ωτοασπίδες

Εικόνες

Physical characteristics
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Υλικό:

πλαστικό

Μήκος:

55 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm

Χρώμα:

λευκό

