
ZESTAW ZAWIERA:

DIAMOND GLASS edge FULL GLUE 
to płaskie szkło hartowane dla urządzeń z lekko 
zaokrąglonymi krawędziami ekranów, z warstwą 
klejową na całej powierzchni.

• Najbardziej odporne na zarysowaniu
   (9H/8Mohs) 
• Warstwa klejowa na całej powierzchni 
   dla lepszej czułości ekranu dotykowego 
   i estetycznego wyglądu urządzenia
• Powłoka oleofobowa dla łatwiejszego
   usuwania zabrudzeń
• Maksymalne możliwe pokrycie ekranu 
   dla pełnej ochrony
• Ramka w kolorze urządzenia dla
   zachowania oryginalnego wyglądu 

 

POZNAJ ZALETY ROZWIĄZANIA FULL GLUE!

• Przylega na całej powierzchni  
• Zapewnia niezakłóconą czułość dotyku
• Stanowi idealnie przezroczystą ochronę
   bez „efektu benzyny”.
 
EasyApp® - system ułatwiający montaż na 
ekranie.

Najwyższa odporność na zarysowania z ramką w kolorze urządzenia i pełną warstwą klejową

DIAMOND GLASS edge FULL GLUE 
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ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE 2.5D
Wykonane w technologii 2.5D posiada zaokrąglone, polerowane 

krawędzie

PEWNE I TRWAŁE PRZYLEGANIE DO EKRANU
Wysokiej jakości klej gwarantuje montaż bez bąbli powietrza oraz, że 

szkło nie odklei się wraz z upływem czasu

TWARDOŚĆ 9H - GRUBOŚĆ 0,33 MM
Eleganckie i wyjątkowo odporne na zarysowania

PEŁNA WARSTWA KLEJOWA
Szkło przylega na całej powierzchni, zapewniając pełną 

funkcjonalność ekranu.

ŁATWIEJSZE USUWANIE ODCISKÓW PALCÓW
Dzięki powłoce oleofobowej z łatwością usuniesz wszelkie 

zabrudzenia z ekranu, odciski palców oraz smugi

IDEALNIE PRZEŹROCZYSTE
Wyrazisty obraz i żywe kolory dzięki najwyższej klasy japońskiemu 

materiałowi

OCHRONA PRZED ROZBICIEM
Dwukrotnie wzmocnia ekran chroniąc go przed rozbiciem

MAKSYMALNE POKRYCIE
Zakrywa maksymalną powierzchnię wyświetlacza dzięki

odpowiedniemu wyprofilowaniu jest bardzo dobrą alternatywą dla

szkła 3D
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DIAMOND GLASS  edge z klejem 

• 
• idealnie przezroczyste, 
   bez „efektu benzyny”
• 
   dotykowego

DIAMOND GLASS edge FULL GLUE
Perfekcyjne przyleganie.
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DIAMOND GLASS edge3D

EasyApp® KIT™ to zestaw specjalnych naklejek znajdujących się 
w opakowaniu, które sprawiają, że montaż szkła lub folii przebiega 
szybko i sprawnie.

EasyApp® CLIP™ to system ułatwiający montaż, gdzie materiał 
aplikowany jest za pomocą specjalnego klipsa pozycjonującego. 
Pozwala precyzyjnie nałożyć ochronę na ekran zarówno na 
telefonach z płaskim jak i zaokrąglonym ekranem. 

SYSTEM MONTAŻU:


