Pippin AS, Henrik Wergelandsgate 16, 4612 Kristiansand S

Produktark
Mujjo Full Leather Wallet Case for iPhone 11 Pro – Lærbrun
Varenummer: 538661 - Artikkelnummer: MUJJO-CL-002-TN

En enkel, men genial ide som gjør din iPhone til lommeboken - så det eneste du trenger
å huske er nøklene dine. Dette dekselet tilføyer en lomme på baksiden for å skape en
kombinasjon som er designet for å gjøre ditt daglige liv mer praktisk.

Høydepunkter
Plass til opptil 3 kort
Eksklusivt fullkornet skinn
Kantene på dekselet beskytter skjermen
Mikrofiberfôr på innsiden av dekselet

Produktbeskrivelse
Våre beste Wallet Cases, laget for iPhone 11 Pro
En enkel, men genial ide som gjør din iPhone til lommeboken - så det eneste du trenger å huske er nøklene dine. Dette dekselet tilføyer
en lomme på baksiden for å skape en kombinasjon som er designet for å gjøre ditt daglige liv mer praktisk.
Kombiner dine daglige eiendeler
Designet med enkel reise i tankene - en Mujjo-original med funksjonalitet og form. Ved å kombinere to av dine daglige eiendeler til en
elegant pakke, i stand til å holde 2 eller 3 av kortene dine, for eksempel ID og bankkort, beskytter dette dekselet din iPhone og
eliminerer behovet for store lommer.
Foret med satenglignende mikrofiber
Etui-innsiden er foret med det fineste japanske mikrofiberet, et tynt, supersterkt stoff som også er usedvanlig lett. Med en sofistikert,
satenglignende finish gir dette materialet luksuriøst polstret komfort for din iPhone.
Våre beste lommebokdeksler ennå
Designet for å gjøre hverdagen din mer praktisk. Åpningen for kortene er dimensjonert for å passe 2 til 3 kort i en elegant pakke og
eliminerer behovet for klumpete lommer.
Dekslene er laget med fullkornsskinn av førsteklasses kvalitet for å skape det vi føler er våre beste deksler. Med en superslank profil
som følger konturene på enheten, er resultatet et velbalansert design som føles riktig.
Beskyttelse av kantene
Skinnet stiger 1 mm over kanten av glasset, og skaper en hevet ramme som holder overflater borte fra skjermen.
Nydelig finish som forbedres ved bruk
Den høye kvaliteten på læret, som ser fantastisk ut når du først begynner å bruke dekselet - og enda bedre over tid når det hadde hatt
en sjanse til å få en patina. Fargen blir rikere og karakteren kommer gjennom når du bruker den og misbruker den - hver flekk, hver ripe
gjør den til din og unik for deg.
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