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ELEGANCKA I WYTRZYMAŁA
OCHRONA EKRANU I URZĄDZENIA

DIAMOND BodySHIELD + REVO case
Najwyższa odporność na zarysowania przy zachowaniu oryginalnego wyglądu ekranu.

PEŁNA OCHRONA 360 STOPNI
Kompletna ochrona całego urządzenia ze szczególnym
uwzględnieniem wrażliwych punktów obudowy.

0,33

9H
8H

2

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

OCHRONA PRZED ROZBICIEM
Dwukrotnie wzmacnia ekran chroniąc go przed rozbiciem

ŁATWIEJSZE USUWANIE ODCISKÓW PALCÓW
Dzięki powłoce oleofobowej z łatwością usuniesz wszelkie
zabrudzenia z ekranu, odciski palców oraz smugi.

OCHRONA EKRANU:

OCHRONA BOKÓW I TYŁU:

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

REVO - hybrydowy pokrowiec ochronny
zabezpiecza tył i boki urządzenia.

Wzbogacone powłoką oleofobową ułatwiającą
usuwanie odcisków palców i zabrudzeń oraz
poprawiającą prowadzenie palca po ekranie.
• Jak kopia oryginalnego ekranu
• Najbardziej odporne na zarysowania
(9H/8Mohs)
• Wzmacnia odporność ekranu na uderzenia np.
podczas upadku

• Wzmocniona ramka z komorami powietrznymi
na narożnikach doskonale absorbuje uderzenia
• Przezroczysta, poliwęglanowa warstwa chroni
przed zarysowaniem i nie zmienia koloru wraz
z upływem czasu
• Podniesione krawędzie ramki chronią ekran
i kamerę przed uszkodzeniem
• Idealnie dopasowany do kształtu urządzenia,
nie ogranicza dostępu do portów i przycisków.

Zawiera EasyApp®- system ułatwiający montaż
na ekranie. Wersja na płaską część ekranu.

W 100% kompatybilne ze sobą części pełnej
ochrony urządzenia.

ZESTAW ZAWIERA:
ODPORNA NA ZARYSOWANIA OCHRONA TYŁU
Poliwęglanowa osłona tyłu urządzenia zapewnia ochronę przed
zarysowaniem, a ponadto nie zmienia koloru z upływem czasu.

OCHRONA KRAWĘDZI I NAROŻNIKÓW
Wyjątkowo wytrzymała, poliuretanowa ramka pokrowca
z komorami powietrza w narożnikach zapewnia idealne
zabezpieczenie boków urządzenia.

DIAMOND REVO CASE INSTRUKCJA MOKRA
GLASS
SZMATKA

SUCHA
SZMATKA

+

SYSTEM MONTAŻU:
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.

PORÓWNANIE SERII
DIAMOND BodySHIELD REVO

DIAMOND BodySHIELD

DIAMOND BodySHIELD edge

DIAMOND BodySHIELD edge3D

ODPORNOŚC NA ZARYSOWANIE
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LEKKO ZAOKRĄGLONY
EKRAN

ZAOKRĄGLONY
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ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE

RODZAJ EKRANU

