Delock Apple fehér fülhallgató kiegészítő szett
Leírás
Ez a Delock kiegészítő szett 5 az 1-ben áll, és teljes
biztonságot nyújt az Apple fülhallgatói számára. Tartalmaz
egy védő dobozt a töltő tartónak, egy kis rögzítő hurkot, két
fülhallgató párnát, a rögzítő zsinórokat és egy karabinert.
Praktikus védő doboz az Apple fülhallgató töltő
tartónak karabínerrel
Ez a praktikus tároló doboz megvédi a töltő tartót az
időjárási
behatásoktól,
sérüléstől
és
kosztól.
Elasztikussága védelmet biztosít ütődéstől vagy
karcolástól. Továbbá, a védő doboz rendelkezik egy
nyílással a töltő port számára alul, így a fülhallgatók
töltődhetnek anélkül, hogy kivennénk a töltő tartót a
dobozból. A karabiner segítségével, mely része a szettnek,
a védő dobozt hozzáerősíthetjük például egy övhöz vagy
egy hátizsákhoz.
Rögzítő hurok az Apple óraszíjhoz
A rögzítő hurok egyszerűen felhúzható az óraszíjra és a két
kerek nyíláson keresztül a fülhallgató zsinórjai is
rögzíthetők. Így azok biztonságosan elkülönülnek, és nem
vesznek el például futás közben. A rögzítő huroknak
köszönhetően a fülhallgatók mindig kéznél vannak.
Védő párnák a fülhallgatóhoz
A nagyon vékony és flexibilis fülhallgató párnák megvédik
készülékét kosztól vagy karcolástól, és csökkentik a
környező zajokat. Nem csúszósak, így sportolás közben
sem esnek ki a fülből.
Rögzítő zsinór a fülhallgatóhoz
Ez a tartó zsinór egyszerűen nyakba tehető, és így
biztosítja fülhallgató helyét például sportolás közben. Amint
a fülhallgatók kicsúsznak a fülekből, azok nem esnek a
földre, hanem a nyak körül maradnak. Ez megvédi a
fülhallgatókat a károsodástól.
Műszaki adatok
• Doboz megvéd a karcolástól és sérüléstől
• Töltési összeköttetést biztosító nyílás
• Karabiner a biztonságos rögzítésért
• Rögzítő hurok az Apple óraszíjhoz
• Fülhallgató párnák és rögzítő zsinór az AirPod
• Készült: műanyagból
• Szín: fehér
• A védő doboz méretei (HxSzxM): kb. 55 x 50 x 20 mm
A csomag tartalma
• Védő doboz
• Karabiner
• Rögzítő hurok
• Rögzítő zsinór
• 2 db. fülhallgató párna
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Készült:

műanyagból

Hosszúság:

55 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm

Szín:

fehér

