GSM-Support ul. Bitschana 2/38, 31-420 Kraków
mobile +48 608107455, NIP PL9451852164 REGON: 120203925
www.gsm-support.net

Szkło hartowane 9H 0.3mm dla LG G2

Wysokiej jakości szkło hartowane dedykowane dla telefonów LG G2 wykonane jest z specjalnej folii o niebywałej twardości, co
zapewnia skuteczna, a wręcz idealną ochronę przed uszkodzeniami ekranu LCD Twojego urządzenia. Szkło hartowane jest
nieporównywalnie odporniejsze na zarysowania niż poliwęglanowa folia ochronna z tworzywa sztucznego. Cena nowego
wyświetlacza i jego wymiana to niekiedy koszt sięgający połowy wartości ceny nowego telefonu. Poprzez zastosowanie szkła
hartowanego ochronisz ekran przed przypadkowymi uszkodzeniami. Gwarantujemy dokładne odwzorowanie kolorów i 100%
przejrzystości. Produkt posiada powłokę antyodblaskową, cieńka olejowa powłoka eliminuje powstawanie tłustych odcisków
palców oraz ułatwia czyszczenie.
W ofercie posiadamy również szkła dedykowane do innych modeli.

Zdjęcie przedstawia zawartość opakowania
Właściwości produktu:

Produkt wykonany z hartowanego szkła o grubości 0,3mm i twardości 9H
Hartowane szkło jest bardzo wytrzymałe na wszelkie uszkodzenia i zapewnia skuteczną ochroną przed zadrapaniami
Nie zmienia czułości ekranu dotykowego, a wysoka przezroczystość zapewnia komfortowe korzystanie z ekranu
dotykowego telefonu
Nie zmienia barw ani ostrości ekranu, dzięki czemu jakość wyświetlanego obrazu pozostaje bez zmian
Dzięki oleofobowej powłoce odciski palców są niewidoczne. Szkło idealnie przylega do ekranu zapobiegając tworzeniu
się pęcherzyków powietrza
Podczas ekstremalnego uderzenia szkło pęka rozpraszając siłę uderzenia wewnątrz własnej struktury, natomiast ekran
Twojego urządzenia pozostaje nienaruszony, a tym samym nie jesteś narażony na duże koszty jego wymiany
Zaokrąglone brzegi szkła (2.5D)
Na zdjęciu pokazano zaokrąglone krawędzie szkła
Zestaw zawiera:
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Szkło hartowane 0.3mm
Ściereczka nasączona alkoholem
Ściereczka wykonana z mikrofibry
Dust remover
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