Delock Apple AirPods-tillbehörssats vit
Beskrivning
Tillbehörssats från Delock som erbjuder ett 5-i-1
heltäckande skydd för Apple AirPods. Det inkluderar en
skyddsväska för laddningsfodralet, en fästklämma, två
öronproppar, en fästrem och en karbinhake.
Praktisk
skyddsväska
för
Apple
AirPodsladdningsfodral med karbinhake
Praktiskt förvaringsfodral som skyddar laddningsfodralet
från väder, skada och smuts. Dess elasticitet ger ett
effektivt skydd mot stötar och repor. Dessutom har
skyddsfodralet en öppning för laddning på undersidan så
att hörlurar kan laddas utan att laddningsfodralet behöver
tas ut ur väskan. Karbinhaken som medföljer gör det
möjligt att fästa skyddsfodralet i t.ex. en livrem eller en
ryggsäck.
Fästklämma för Apple Watch-armband
Fästklämman kan enkelt skjutas genom klockarmbandet
och hörlurarna kan föras in i de två runda öppningarna. De
kan således förvaras säkert utan att du behöver oroa dig
för att tappa dem när du t.ex. är ute och joggar. Tack vare
fästklämman finns dina AirPods alltid nära till hands.
Skyddspluggar för AirPods
Ultratunna och flexibla öronproppar som skyddar dina
Airpods från repor, smuts och minskar omgivande ljud. De
är även halkfria så att hörlurarna inte ramlar ut från öronen
när du tränar.
Fästrem för AirPods
Fästremmen kan enkelt hängas runt halsen och håller fast
hörlurarna när du t.ex. tränar. När dina AirPods glider ut
faller de bara ner runt halsen och inte ner i golvet. Detta
motverkar skador på dina hörlurar.
Specifikationer
• Väska som skyddar mot repor eller skada
• Utskärning för laddningsanslutning
• Karbinhakar för fästning
• Fästklämma för Apple Watch-armband
• Öronproppar och fästrem för AirPods
• Material: Plast
• Färg: vit
• Väskans storlek (LxBxH): ca 55 x 50 x 20 mm
Paketets innehåll
• Skyddsväska
• Karbinhake
• Fästklämma
• Fästrem
• 2 x öronpropp
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Material:

plast

Längd:

55 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm

Färg:

vit

