GXT 1240 Tador Soft Case for Switch Lite

#23738

Estojo macio para a SwitchLite

Estojo de transporte protetor macio para a SwitchLite™ com bolso para acessórios

Características principais

• Estojo de transporte em neopreno macio antichoque para a
SwitchLite™
• Protege a sua consola contra riscos e amolgadelas
• Bolso extra para guardar cartões de jogos, cartões micro SD,
carregador, cabos, etc.
• Fecho de correr: protege da poeira, sujidade e areia
• Dimensão do produto: 230 x 125 x 20 mm

O que está na caixa

• Estojo de transporte macio

Requisitos de sistema
• SwitchLite™
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GXT 1240 Tador Soft Case for Switch Lite
Protect and Transport
Keep your Nintendo SwitchLite™ stylish and safe with the
Trust Gaming GXT 1240 Tador Soft Case for SwitchLite™,
combining both form and function. Store your device safely at
home when not in use, or have it ready in your bag for
on-the-go play.

Store Accessories
The Trust Tador is equipped with an extra pocket to store
your accessories, such as game cards, micro-SD cards,
chargers and cables. It is perfect for transporting your device
and accessories safely when you’re on the move.

Durable Design
As the dedicated protector of your Nintendo SwitchLite™, the
Tador is designed to last. Simply zip it up to keep out dust, dirt
and sand, while the durable fabric protects your device from
scratches.
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GXT 1240 Tador Soft Case for Switch Lite
GERAL
Inner dimension (mm)

97 x 208 x 20

Height of main product
(in mm)

125 mm

Width of main product
(in mm)

230 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm

Total weight

64 g

Weight of main unit

64 g

MATERIALS
Material case

Neoprene

COMPATIBILITY
General compatibility

Nintendo Switch Lite

FEATURES
Special features

2 compartments
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