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Védje meg telefonját

a három rétegű HipCase tokkal
A három rétegű HipCase tok optimális védelmet nyújt a készülékeknek, univerzális méretének 
köszönhetően pedig számos kisebb méretű mobiltelefonhoz használható. A tartós, öntött 
kivitel megvédi a kijelzőt, az EVA hab pedig elnyeli az ütődés vagy leejtés okozta rázkódásokat.

Mutatós védelem
• Egyszerű, stílusos kivitel

Menet közbeni védelem
• Három rétegű védelem

Intelligens kivitel
• Masszív övcsat – a készülék mindig kéznél van
• Kényelmes és stílusos kivitel



 Masszív övcsat
A masszív övcsat rögzíti a készüléket az övhöz, 
zsebhez vagy táska szíjához, hogy mindig kéznél 
legyen.

Egyszerű, stílusos kivitel
Ez a tok arra hivatott, hogy védelmet biztosítson az 
Ön eszköze számára - stílusosan.

Kényelmes és stílusos kivitel
A kényelmes és stílusos kivitel bárhol, bármilyen 
környezetben megállja a helyét.

Három rétegű védelem
A három réteg első osztályú védelmet biztosít. A 
külső réteg tartós szövetből készült. A középső 
előre formázott, levegőcellás EVA habot tartalmaz a 
rugalmasság érdekében. A belső, puha és 
szöszmentes mikroszálas anyag védi és tisztítja a 
készülék felszínét.
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Mobiltelefon-kompatibilitás
• A következő típusokhoz illeszkedik: Blackberry 

Torch 9800, Blackberry Curve 8300, Blackberry 
Curve 8520, Blackberry Curve 8530, és valamennyi 
112 mm (magasság) x 63 mm (szélesség) x 18 mm 
(vastagság) méretűnél kisebb készülék

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fekete és zöld

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,091 kg
• Nettó tömeg: 0,045 kg
• Táratömeg: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61062 3

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 18
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Bruttó tömeg: 2,041 kg
• Nettó tömeg: 0,81 kg
• Táratömeg: 1,231 kg
• GTIN: 1 87 12581 61062 0

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,318 kg
• Nettó tömeg: 0,135 kg
• Táratömeg: 0,183 kg
• GTIN: 2 87 12581 61062 7
•
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