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Samsung Galaxy Note8 ze szkłem InvisibleShield Glass Contour
InvisibleShield, marka należąca do firmy ZAGG i światowy innowator w obszarze
ochrony ekranów urządzeń mobilnych wprowadza na rynek rozwiązanie
InvisibleShield Contour dla smartfona Samsung Galaxy Note8. Szkło zostało
specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby chronić każdy milimetr zaokrąglonych
ekranów i jest kompatybilne z większością etui. Zapewnia posiadaczom najnowszego
smartfona Samsunga ochronę ekranu, której nie będą dostrzegać podczas
codziennego użytku.
InvisibleShield Glass Contour zapewnia maksymalną ochronę przed zarysowaniami i pasuje
idealnie do zaokrąglonych ekranów. Uważnie przetestowane materiały zapewniają wysoką
jakość produktu, niezwykłą czułość dotyku oraz przejrzystość, co przekłada się na
niezakłóconą wysoką rozdzielczość obrazu. Gładkie, hartowane szkło o dokładnie
zakrzywionych krawędziach zachowuje elegancki wygląd telefonu. Tak dobrze dopasowuje
się do ekranu, że większość użytkowników szybko zapomni i jego istnieniu. Rozwiązanie
jednak przyda się, gdy będzie chronić wyświetlacz przed zarysowaniami i innymi
uszczerbkami.
"Zaokraglone ekrany stają się trendem, ale takie innowacje skutkują tym, że gładkie i
delikatne ekrany wymagają ochrony bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej." - powiedział
Charlie Quong, wiceprezes ds. rozwoju produktów w firmie ZAGG. "InvisibleShield Glass
Contour dla Galaxy Note8 zapewnia użytkownikom niezrównaną ochronę przed
zarysowaniem i innymi uszkodzeniami ekranów. Takie zdarzenia jak upuszczenia telefonu i
zadrapania ekranu mogą zdarzyć się praktycznie codziennie. InvisibleShield radzi sobie
doskonale z większością takich przypadków, a użytkownicy mogą mogą cieszyć się tym
niezwykłym smartfonem bez obawy o wyświetlacz.” – dodaje.
Dostępność:
Szkło InvisibleShield Glass Contour dla smartfona Samsung Galaxy Note8 jest dostępne na
stronie ZAGG.com. Jak zawsze w przypadku produktów marki InvisibleShield rozwiązanie
objęte jest dożywotnią gwarancją. Szkło Glass Contour zostanie wymienione na całkiem
nowe jeśli się zużyje lub zostanie uszkodzone podczas cyklu życia urządzenia, na ekranie
którego zostało założone. Więcej informacji dostępnych jest na stronie ZAGG.com.

***
O InvisibleShield
InvisibleShield to światowy lider, twórca standardów oraz kategorii na rynku ochrony
wyświetlaczy z ponad 120 milionami sprzedanych rozwiązań zabezpieczających ekrany
urządzeń przed uszkodzeniem. Firma wspiera użytkowników, aby bez jakichkolwiek obaw
cieszyli się z pełni możliwości swoich urządzeń dzięki rozwiązaniom InvisibleShield klasy
wojskowej, które zapewniają pewną ochronę wyświetlaczy przed zarysowaniami,
pęknięciami oraz rozbiciami.
InvisibleShield działa na całym świecie i ma biura w Stanach Zjednoczonych, Irlandii oraz w
Chinach. Produkty InvisibleShield dostępne są globalnie w najlepszych sieciach handlowych
takich jak EE, Vodafone, Telenor, Tele2, Hi3G, Media Markt, Best Buy, Verizon, AT&T oraz
Amazon. Odwiedź ZAGG.com i śledź nas w serwisie Facebook, Twitter oraz Instagram.

O firmie ZAGG Inc.:
ZAGG to światowy lider w dziedzinie akcesoriów i technologii, które wspierają świat
urządzeń mobilnych. Do firmy należy portfolio wielokrotnie nagradzanych produktów, wśród
których znajdują się m.in. rozwiązania chroniące ekrany , bezprzewodowe klawiatury,
akumulatory i powerbanki, a także systemy słuchawek sprzedawane pod markami ZAGG®,
mophie®, InvisibleShield®, oraz IFROGZ®. Firma ZAGG posiada biura w kilku krajach, w
tym w Stanach Zjednoczonych, Irlandii oraz w Chinach. Produkty firmy ZAGG dostępne są w
ofercie czołowych światowych dostawców rozwiązań mobilnych Best Buy, Verizon, AT&T,
Sprint, Walmart, Vodafone, oraz EE.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową firmy www.zagg.com oraz
www.mophie.com i śledź nasze profile w serwisach Facebook, Twitter oraz Instagram.
###
Kontakt dla mediów:

Marcin Dulnik
dulnik.com - Agencja Public Relations
marcin@dulnik.com
Mob. 660 722 822

