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Nintendo Switch LiteTM için 4’ü 1 Arada Aksesuar Paketi
#23739

Switch LiteTM için taşıma çantası, ekran koruyucu, kulaklık ve oyun kartı saklama kutusu

Key features
• Konsolunuzu taşımanız ve korumanız için darbe emici taşıma

çantası
• .Çanta, aksesuarlarınızı ayrıca saklamanız için bir astarlı cep

içerir
• Ekranda çizik oluşmasını önlemek için temperlenmiş cam ekran

koruyucu
• Ekranı kuru ve nemli bir temizleme bezi ve toz giderici etiket ile

temizleyin
• 3 farklı boyuttaki kauçuk kulaklarla gelen kulaklık
• Oyunlarınızı, taşıma çantası saklama kutusu içinde muhafaza

edin

What's in the box
• Taşıma çantası
• 3 kulakla gelen kulaklık
• Temperlenmiş cam ekran koruyucu ve

uygulama yapışkanı
• Kuru ve ıslak bez
• Toz giderici etiket
• Oyun kartları saklama kutusu

System requirements
• Switch LiteTM
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Güvende Tutun
Nintendo Switch Lite konsolunuzu yanınızda taşırken cihaz
güvenliğini sağlamak isterseniz. Trust GXT 1241 Tidor XL 4'ü 1
arada Paket, konsolunuzu ve oyunlarınızı korumak için
ihtiyacınız olan her şeye sahiptir ve en sevdiğiniz oyunların
keyfini çıkarmanıza imkan tanıyan kaliteli kulaklık seti ile
donatılmıştır.

Şok Emici
Bu 4'ü 1 arada Paketin ilk ögesi, kullanılmadığında Nintendo
Switch Lite konsolunuzu koruyan şok emici, sert yapılı
çantadır. Çanta, bu pakette ikinci ürün olarak yer alan, 3 farklı
kulak koruyuculu kaliteli kulaklık gibi ek aksesuarları saklamak
üzere örgülü cep içerir, böylece herkes oyun ses özelliklerinin
tadını sonuna kadar çıkarabilir.

Çizilmeye Karşı Koruma
Üçüncü öge, sistem ekranınızın çizilmesini önleyen, temperli
cam ekran koruyucu içeren ekran koruyucu setidir. Bir
temizleme bezi ve toz giderici etiket de bulunmaktadır,
böylece koruyucuyu takmadan önce ekranınızın temiz
olduğundan emin olabilirsiniz.

Dilediğiniz Yerde Oynayın
Son öge; 4 adete kadar oyun kartı alabilen, oyun kartlarını
rahatça saklayabileceğiniz kullanışlı saklama kutusudur. Bu
kutuyu da çantaya kolayca sığdırabilirsiniz, yani oyunlarınızı
istediğiniz yerde çıkarabilir ve en sevdiğiniz oyunları istediğiniz
zaman oynayabilirsiniz.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Nintendo Switch Lite
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