
CIĘTE LASEROWO:

PEWNA OCHRONA PRZED ROZBICIEM
Najbardziej wytrzymałe szkło hybrydowe, które wzmacnia 

odporność ekranu na uderzenia i rozbicie, znacznie lepiej niż typowe 

szkła hartowane.

ŁATWIEJSZE USUWANIE ODCISKÓW PALCÓW
Dzięki powłoce oleofobowej z łatwością usuniesz wszelkie 

zabrudzenia z ekranu, odciski palców oraz smugi.

PEWNE I TRWAŁE PRZYLEGANIE DO EKRANU
Specjalna mieszanka klejów wysokiej jakości gwarantuje montaż 

bez pęcherzy powietrza oraz zapobiega odklejaniu się szkła wraz  

z upływem czasu.

DŁUGOTRWAŁA OCHRONA
Ochrona ekranu, która nie pęka, nie kruszy się i wystarcza na 

znacznie dłużej.

TWARDOŚĆ 8H - GRUBOŚĆ 0,40 mm
Odporne na zarysowania i prawie niewidoczne na ekranie.

IDEALNIE PRZEŹROCZYSTE
Kolory pozostają żywe, a obraz czytelny i wyrazisty.
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IMPACT GLASS
Najwyższy stopień ochrony przed stłuczeniem ekranu dzięki połączeniu zalet dwóch materiałów: szkła i folii 
anty-uderzeniowej.

IMPACT GLASS
(R)EWOLUCJA W OCHRONIE

NA 
PŁASKIE 
EKRANY

NAWET 5X WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ EKRANU
LEPSZY NIŻ SZKŁO HARTOWANE!

ZESTAW ZAWIERA:

IMPACT GLASS to produkt łączący w sobie zalety 
szkła i folii anty-uderzeniowej. Chroni wyjątkowo 
skutecznie przed rozbiciem i jest odporny na 
zarysowania, przy czym nie pęka, a krawędzie nie 
kruszą się jak w typowych szkłach hartowanych.

• produkt 2 w 1 - połączenie folii antiCRASH
   i HybridGLASS
•  wzmacnia odporność ekranu na rozbicie 
    nawet do 5 razy
•  bardzo odporny na zarysowania (8H/7Mohs)
•  długotrwała ochrona (nie pęka, nie kruszy się
    na krawędziach)

Idealnie dopasowany dzięki technologii laserowej 
LAMEL Laser-Cut, chroni większą powierzchnię 
i posiada precyzyjne wycięcia na głośnik i czujniki. 

Zawiera EasyApp® - system ułatwiający montaż 
na ekranie. 
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RODZAJ EKRANU

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE

GRUBOŚĆ

ODPORNOŚC NA ZARYSOWANIE

PORÓWNANIE SERII
IMPACT GLASS IMPACT GLASS IMPACT GLASSedge3D IMPACT GLASS edge3D 

(iPhoneX)

EasyApp® PLUG™ to innowacyjna metoda aplikacji poprzez 
pozycjonowanie za pomocą kabla USB. W znaczący sposób ułatwia 
montaż ochrony i zapobiega przemieszczaniu się materiału podczas 
nakładania na wyświetlacz.

EasyApp® FRAME™ to nowa metoda aplikacji, w której 
pozycjonowanie odbywa się za pomocą specjalnej ramki nakładanej 
na telefon. Ramka zapobiega przesuwaniu się nakładanego 
materiału ochronnego, a specjalny aplikator równomiernie 
rozprowadza go na ekranie.

SYSTEM MONTAŻU:


