GXT 1241 Tidor XL Accessory Pack for Switch Lite - black

#23739

4-In-1 accessoirepakket voor Nintendo Switch LiteTM

Harde hoes, schermbeschermer, oortelefoon en opbergdoos voor gamecards voor Switch LiteTM

Eigenschappen

• Schokdempende harde hoes voor het meenemen en
beschermen van je console
• De hoes bevat een gaasvak voor het opbergen van je accessoires
• Schermbeveiliging van gehard glas voorkomt krassen op het
scherm
• Reinig het scherm met een droge en vochtige reinigingsdoek en
een stofverwijderingssticker
• Oortelefoon met rubberen oordopjes in 3 verschillende maten
• Bewaar je gamecards veilig in de harde opbergdoos

Wat zit er in de verpakking
• Harde hoes

Systeem vereisten
• Switch LiteTM

• Oortelefoon met 3 sets oordopjes
• Schermbeveiliging van gehard glas en
applicatiesticker
• Droge en vochtige doek
• Stofverwijderingssticker
• Opbergdoos voor gamecards
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Bescherm alles goed
Als jij je Nintendo Switch Lite regelmatig met je meeneemt,
dan wil je wel dat het veilig is. De Trust GXT 1241 Tidor XL
4-in-1 Pack bevat alles wat je nodig hebt om jouw console en
games te beschermen, terwijl er ook nog oordopjes worden
meegeleverd die je volledig laten genieten van jouw favoriete
games.

Schokabsorberend
Het eerste item in dit pakket is de schokabsorberende
hardcase die jouw Nintendo Switch Lite beschermt als je het
niet gebruikt. Dit hoesje bevat een net waar je andere
accessoires in op kunt bergen, zoals de tweede item in deze
pack: de oordopjes met 3 verschillende formaten dopjes
waardoor iedereen volledig van de games kan genieten.

Krasvrij
Het derde item is de screenprotector-set, inclusief de
screenprotector zelf, die is gemaakt van gehard glas om te
voorkomen dat je scherm krasjes krijgt. Er wordt een
reinigingsdoekje meegeleverd, net zoals een sticker om stof
mee te verwijderen, zodat jij er zeker van bent dat het scherm
schoon is als je de screenprotector aanbrengt.

Speel overal
Het laatste item is de handige bewaardoos waar je tot 4
games in bewaart. Dit doosje past makkelijk in de hardcase,
dus je hebt jouw favoriete games altijd in de buurt als je
ineens besluit te spelen.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console
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Compatible Consoles

Nintendo Switch Lite
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