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Pacote de acessórios 4 em 1 para a Nintendo Switch LiteTM
#23739

Estojo rígido, protetor de ecrã, auriculares e caixa para guardar cartões de jogos para a Switch LiteTM

Características principais
• Estojo rígido à prova de choque para transportar e proteger a

sua consola
• O estojo inclui um bolso em rede para guardar os acessórios em

separado
• Protetor de ecrã em vidro temperado para prevenir riscos no

visor
• Limpe o ecrã com um pano de limpeza seco e húmido e um

adesivo de remoção de poeiras
• Auriculares com protetores auriculares em borracha em 3

tamanhos diferentes
• Mantenha os seus cartões de jogos protegidos na caixa de

armazenamento rígida

O que está na caixa
• Caixa rígida
• Auriculares com 3 protetores auriculares
• Protetor de ecrã em vidro temperado e

adesivo de aplicação
• Pano seco e húmido
• Adesivo de remoção de poeiras
• Caixa de armazenamento de cartões de

jogos

Requisitos de sistema
• Switch LiteTM
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Keep It Safe
When taking your Nintendo Switch Lite with you on-the-go,
you want to make sure that it’s safe. The Trust GXT 1241 Tidor
XL 4-in-1 Pack has everything you need to protect your
console and games, while providing a set of quality earbuds to
fully enjoy your favourite titles.

Shock Absorbing
The first item in this 4-in-1 Pack is the shock absorbing
hardcase that protects your Nintendo Switch Lite console
when it’s not in use. The case includes a mesh pocket to store
additional accessories, like the second item in this pack: the
quality earphones with 3 different sizes earplugs so anyone
can enjoy the sound of their games to the fullest.

Safe From Scratches
The third item is the screen protector set that includes a
tempered glass screen protector to prevent the screen of your
system from getting scratched. There’s a cleaning cloth and
dust removal sticker as well, so you can make sure your
screen is clean before installing the protector.

Play Anywhere
The last item is the convenient game cards storage box that
holds up to 4 game cards. You can easily fit this box in the
case as well, meaning you can take out your games anywhere
you want and play your favourite titles whenever you like.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Nintendo Switch Lite
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