
ZESTAW ZAWIERA:

DIAMOND GLASS to płaskie szkło hartowane 
zakrywające całą płaską część ekranu urządzenia.

• Jak kopia oryginalnego ekranu
• Najbardziej odporne na zarysowania
   (9H/8Mohs)
• Wzmacnia odporność ekranu na uderzenia
   np. podczas upadku

Wykonane z japońskiego, elastycznego  szkła, 
hartowanego 3-etapowo w temperaturze 
i czasie gwarantującym osiągnięcie najlepszych, 
możliwych parametrów. Wzbogacone powłoką 
oleofobową ułatwiającą usuwanie odcisków 
palców i zabrudzeń oraz poprawiającą 
prowadzenie palca na ekranie.

• Zwycięzca testu magazynu Connect!
• Polecany przez redakcję PC Format!

EasyApp® - system ułatwiający montaż na 
ekranie.

Najwyższa odporność na zarysowania przy zachowaniu oryginalnego wyglądu ekranu

DIAMOND GLASS Full Glue

NA 
PŁASKIE 
EKRANY

WSZYSTKO CZEGO CI TRZEBA!
NA PŁASKI EKRAN

TWARDOŚĆ 9H - GRUBOŚĆ 0,33 mm
Odporne na zarysowania i prawie niewidoczne na ekranie.

ŁATWIEJSZE USUWANIE ODCISKÓW PALCÓW
Dzięki powłoce oleofobowej z łatwością usuniesz wszelkie 

zabrudzenia z ekranu, odciski palców oraz smugi.

2.5D 
GLASS

8H
0,33
9H

OCHRONA PRZED ROZBICIEM
Dwukrotnie wzmacnia ekran chroniąc go przed rozbiciem.

+DIAMOND
 GLASS

INSTRUKCJA MOKRA 
SZMATKA

SUCHA
SZMATKA

IDEALNIE PRZEŹROCZYSTE
Wyrazisty obraz i żywe kolory dzięki najwyższej klasy japońskiemu 

materiałowi.

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

oraz, że szkło nie odklei się wraz z upływem czasu.

ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE 2.5D
Wykonane w technologii 2.5D posiada zaokrąglone, polerowane 

krawędzie.

2.5D

PEŁNA WARSTWA KLEJOWA
Szkło przylega na całej powierzchni, zapewniając pełną 

funkcjonalność ekranu.

Szkło hartowane DIAMOND GLASS wygrało test zostawiając rywali daleko w tyle.

Osiągnęliśmy najlepsze wyniki m. in. w kategoriach:
• odporności na zarysowania
• jakości optycznej

W grudniu 2014 roku szkło hartowane DIAMOND GLASS zostało zwycięzcą testu 

rozwiązań ochronnych na ekrany urządzeń zorganizowanego przez prestiżowy 

niemiecki magazyn CONNECT.   W teście wzięło udział 13 produktów czołowych 

producentów.
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LEKKO ZAOKRĄGLONY 
EKRAN

LEKKO ZAOKRĄGLONY 
EKRAN

PŁASKI
EKRAN

9H 9H 9H

0,33 mm 0,33 mm 0,33 mm

RODZAJ EKRANU

ODPORNOŚĆ 
NA UDERZENIE

WERSJA FULL GLUE

GRUBOŚĆ

ODPORNOŚC 
NA ZARYSOWANIE

PORÓWNANIE SERII
DIAMOND GLASS DIAMOND GLASS edge

DIAMOND GLASS edge
Full Glue

DIAMOND GLASS
Full Glue

ZAOKRĄGLONY
EKRAN

9H

0,33 mm

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:


