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DESCRIÇÃO ESTADO COMPATIBILIDADE REFERENCIA MODELO EAN PVP

Película de VIDRO ELITE Novo iPhone 13 mini IP13MINIGE 200108727 840056148826 29,99 €     
Novo iPhone 13/13 Pro IP13P13GE 200108728 840056148833 29,99 €     
Novo iPhone 13 Pro Max IP13PMGE 200108729 840056148840 29,99 €     
Linha iPhone 12 mini IP12MINIGEP 200106715 840056131750 29,99 €     
Linha iPhone 12/12 Pro/11/XR IP12P12XR11GEP 200106716 840056131767 29,99 €     
Linha iPhone 12 Pro Max IP12PMGEP 200106717 840056131774 29,99 €     
Linha iPhone SE 2020 6/6S/7/8 IPSE678GEP 200105410 840056120891 29,99 €     
Linha iPhone X/XS/11Pro IPXXS11PROGEP 200105702 840056124165 29,99 €     

•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.

•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

 

Película de VIDRO ELITE PRIVACY 360 Novo iPhone 13 mini IP13MINIGEP 200108730 840056148857 39,99  €    
Novo iPhone 13/13 Pro IP13P13GEP 200108731 840056148864 39,99  €    
Novo iPhone 13 Pro Max IP13PMGEP 200108732 840056148871 39,99  €    

 

•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.
•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

Película de VIDRO ELITE+ 360 Novo iPhone 13 mini IP13MINIGEP360  200108859 840056150256 39,99  €    
Novo iPhone 13 IP13GEP360 200108860 840056150355 39,99  €    

•  Vidro Elite+ com Capa de PROTEÇÃO Novo iPhone 13 Pro IP13PGEP360 200108861 840056150362 39,99  €    
Novo iPhone 13 Pro Max IP13PMGEP360 200108862 840056150379 39,99  €    
Linha iPhone 12 mini IP12MINIGEP360  200106727 840056131873 39,99  €    
Linha iPhone 12/12 Pro/11/XR IP12P12XR11GEP360 200106728 840056131880 39,99  €    
Linha iPhone 12 Pro Max IP12PMGEP360 200106729 840056131897 39,99  €    
Linha iPhone SE 2020 6/6S/7/8 IPSE678GEP360  200105459 840056121430 39,99  €    

•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.
•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

Película de VIDRO ELITE VISIONGUARD Novo iPhone 13 mini IP13MINIGEVG 200108733 840056148888 34,99 €     
Novo iPhone 13/13 Pro IP13P13GEVG 200108734 840056148895 34,99 €     

• Vidro Elite VisionGuard com EYE SAFE Novo iPhone 13 Pro Max IP13PMGEVG 200108735 840056148901 34,99 €     
Linha iPhone 12 mini IP12MINIGEVGP 200106718 840056131781 34,99 €     
Linha iPhone 12/12 Pro/11/XR IP12P12XR11GEVGP 200106719 840056131798 34,99 €     
Linha iPhone 12 Pro Max IP12PMGEVGP 200106720 840056131804 34,99 €     
Linha iPhone SE 2020 6/6S/7/8 PSE678GEVGP 200105411 840056120907 34,99 €     

•  VisionGuard - A camada protetora Eyesafe®  filtra 40% da luz azul visível de alta energia (HEV) que é prejudicial aos olhos.
•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.
•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais 
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

Película de VIDRO XRT D3O Novo iPhone 13 mini IP13MINIXRTD3O 200108736 840056148918 49,99 €     
Novo iPhone 13/13 Pro IP13P13XRTD3O 200108737 840056148925 49,99 €     

• Vidro HÍBRIDO com D3O Novo iPhone 13 Pro Max IP13PMXRTD3O 200108738 840056148932 49,99 €     

•  XRT D30 - Sem diminuir a transparência e espessura do vidro protetor, este aditivo D3O torna este vidro muito mais forte do que o original,.
•  VisionGuard - A camada protetora Eyesafe®  filtra 40% da luz azul visível de alta energia (HEV) que é prejudicial aos olhos.
•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.
•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

• Esta película protege o écran e também o protege d e olhares indiscretos. É unica na
utilização de um filtro de 4 vias para proteção total, quer no modo de utilização vertical
quer no modo horizontal. Fica garantida a privacidade 360, sempre que alguém tente
dar uma olhadela.

• O XTR é a aproteção de vidro mais forte, foi reforçado com o revolucionário material de proteção
contra impactos D3O®. Na superfície foi feito um tratamento antimicrobiano que inibe o crescimento
de bactérias causadoras de odores, é ultra-sensível ao toque e está otimizado para gamers graças a
uma camada hidrofílica que reduz a fricção quando move o dedo pela superfície do vidro.

• O VIDRO ELITE é 5 vezes mais forte do que os
protetores de vidro tradicionaIs, porque é feito de
aluminossilicato um composto que suporta mais
compressão na superfície e é muito mais resistente
aos arranhões.
Mesmo assim é ultra-sensível ao toque graças a
uma camada hidrofílica que reduz a fricção quando
move o dedo pela sua superfície. No Vidro foi feito
um tratamento antimicrobiano que inibe o
crescimento de bactérias causadoras de odores.

• O VIDRO ELITE PRIVACY 360 é 5 vezes mais forte
do que os protetores de vidro tradicionaIs, porque
é feito de aluminossilicato um composto que
suporta mais compressão na superfície e é muito
mais resistente aos arranhões.
Mesmo assim é ultra-sensível ao toque graças a
uma camada hidrofílica que reduz a fricção quando
move o dedo pela sua superfície. No Vidro foi feito
um tratamento antimicrobiano que inibe o
crescimento de bactérias causadoras de odores.
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Película de VIDRO ULTRA CLEAR+ Linha iWatch 4/5/6/SE (40mm) IWUCP456SE40   200206882 840056133440 19,99 €     
Linha iWatch 4/5/6/SE (44mm) IWUCP456SE44     200206883 840056133457 19,99 €     
Linha iWatch 4/5/6/SE (44mm) IWUCP456SE44     200206883 840056133457 19,99 €     

Novo iWatch 7 (41mm) IWUCP7 200208713 840056148680 19,99 €     
Novo iWatch 7 (45mm) IWUCP7 200208716 840056148710 19,99 €     

•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.
•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

Película de VIDRO ELITE+ Linha iPAD 10.2" IPAD10.2GEP       200106077 840056128347 39,99 €         

Linha iPAD 10.9 /11 Pro/Air 4 IPAD11P10.9GEP    200107259 840056108141 39,99 €         

Linha IPAD 12.9" IPAD12.9GEP   200107417 840056137554 39,99 €         

Película de VIDRO FUSION+ Canvas Novo iPAD 10.2" IPAD10.2GFPCAN       200308087 840056145252 39,99 €         

Novo iPAD 10.9 /11 Pro/Air 4 IPAD11P10.9GFPCAN   200308088 840056145269 39,99 €         

Novo IPAD 12.9" IPAD12.9GFPCAN   200308089 840056145276 39,99 €         

Película de VIDRO ELITE VisionGuard Linha iPAD 10.2" IPAD10.2GEVG    200104672 840056112865 59,99 €         

Linha iPAD 12.9" IPAD12.9GVG      200102205 848467078640 59,99 €         

•  VisionGuard - A camada protetora Eyesafe®  filtra 40% da luz azul visível de alta energia (HEV) que é prejudicial aos olhos.
•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.
•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

 

TOALHETES DESINFETANTES, 10 UNIDADES     Linha Universal TODFPAK10         209805899 840056126367 5,99 €       

• Toalhetes Desinfetantes, com álcool isopropílico 70%

• Toalhetes desinfetantes para dispositivos eletrônicos.
• Solução de limpeza recomendada pelos fabricantes.
• Eficaz contra 99,99% dos germes de superfície.
• Não danifica tratamentos no vidro, como revestimentos resistentes a óleo, Clear Print.
• Caixa com 10 toalhetes embalados individualmente

 

TOALHETES DESINFETANTES, 500 UNIDADES     Linha Universal TODF500         209805900 840056126374 69,99 €     

• Toalhetes Desinfetantes, com álcool isopropílico 70%

• Toalhetes desinfetantes para dispositivos eletrônicos.
• Solução de limpeza recomendada pelos fabricantes.
• Eficaz contra 99,99% dos germes de superfície.
• Não danifica tratamentos no vidro, como revestimentos resistentes a óleo, Clear Print.
• Caixa com 500 toalhetes embalados individualmente

ESTERILIZADOR UV Linha Universal ESTERILIZADORUV  209906215 840056129788 49,99 €     

• Máquina Esterilizadora UV para Smartphone e objectos pessoais.
 

•  UV que mata 99,99% das bactérias de superficie nos equipamentos
•  Quatro lâmpadas UV-C limpam os objetos, sem calor, líquido ou produtos químicos que os possam danificar

• Mantenha as superfícies do seu dispositivo livre de germes. Estes
toalhetes desinfetantes da Invisible Shield com álcool isopropílico
70%, são embalados individualmente para uma utilização fácil e
prática, que não danifica os tratamentos de superfície, como os
revestimentos resistentes a óleo, Clear Print.

• Mantenha as superfícies do seu dispositivo livre de germes. Estes
toalhetes desinfetantes da Invisible Shield com álcool isopropílico
70%, são embalados individualmente para uma utilização fácil e
prática, que não danifica os tratamentos de superfície, como os
revestimentos resistentes a óleo, Clear Print.

• Os telefones vão connosco para todos os lados e ficam expostos a tudo. Tocamos nos nossos telefones, tocamos no
nosso rosto e espalhamos germes as bactérias mais comuns.
Agora já pode higienizar o telefone 360 ° com este esterilizador UV de quatro lâmpadas.
A luz UV-C mata até 99,9% das bactérias da superfície, Staph e E. coli. Em apenas alguns minutos, na caixa pode limpar
objectos pessoais como as suas chaves, telecomandos e todos os pequenos objetos que manipula todos os dias.

• Incrivelmente resistente, a p elícula de vidro Ultra
Clear + oferec e uma clareza avançada e uma superfície
vidrada, com imagens nítidas e cores vibrantes.
Esta película Ultra Clear + encaixa com perfeição e
protege contra arranhões e pancadas. Agora com a guia
EZ Apply é ainda mais fácil a sua aplicação.

Esta película simula a textura do papel, usar a caneta
nesta película é como escrever ou desenhar no papel.

Suporta mais compressão na superfície e é resistente
aos arranhões, Mesmo assim é ultra-sensível ao toque.

Esta película tem camada protetora Eyesafe® que filtra
40% da luz azul visível que é prejudicial aos olhos.
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Película de VIDRO ULTRA CLEAR+ Novo Galaxy A03s GAA03SUCP 200208847 840056150218 24,99 €     
Novo Galaxy A22 GAA22UCP 200208780 840056149267 24,99 €     
Novo Galaxy A32 GAA32UCP 200209018 840056155404 24,99 €     

Linha Galaxy S21 GA21UCP 200207357 840056136939 24,99 €     
Linha Galaxy S21+ GA21PUCP 200207358 840056136946 24,99 €     
Linha Galaxy S21 Ultra GA21UUCP 200207359 840056136953 24,99 €     

•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.
•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

Película de VIDRO ULTRA VISIONGUARD+ Linha Galaxy Note 20 GAN20UVGP 200205848 840056125766 29,99 €     
Linha Galaxy Note 20 GAN20UUVGP 200205849 840056125773 29,99 €     

• Vidro Ultra VisionGuard+ com EYE SAFE Linha Galaxy S21 GA21UVGP 200207360 840056136960 29,99 €     
Linha Galaxy S21+ GA21PUVGP 200207361 840056136977 29,99 €     
Linha Galaxy S21 Ultra GA21UUVGP 200207362 840056136984 29,99 €     

•  VisionGuard - A camada protetora Eyesafe®  filtra a luz azul visível de alta energia (HEV) que é prejudicial aos olhos.
•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.
•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

Película de VIDRO ELITE + Linha Galaxy A41 GA41GEP 200104799 840056114494 29,99 €     
Linha Galaxy A51 GA51GEP 200104800 840056114500 29,99 €     
Linha Galaxy A71 GA71GEP 200104802 840056114524 29,99 €     

Novo Galaxy S20 Fan Edition GS20FEGEP 200107200 840056107441 29,99 €     

Linha Galaxy A42  GA425GGEP 200107244 840056107922 29,99 €     
Linha Galaxy A52  GA525GGEP 200107795 840056137400 29,99 €     
Linha Galaxy A72  GA72GEP 200107796 840056141506 29,99 €     

•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.

•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

Película de VIDRO ELITE VISIONGUARD+ Novo Galaxy S20 Fan Edition G20FEGEVGP 200107201 840056107458 34,99 €     
Linha Galaxy A42  GA425GEVGP 200107245 840056107939 34,99 €     

• Vidro Elite VisionGuard+ com EYE SAFE

•  VisionGuard - A camada protetora Eyesafe®  filtra 40% da luz azul visível de alta energia (HEV) que é prejudicial aos olhos.
•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.
•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

Película de VIDRO FUSION+ D3O Linha Galaxy S21 GA21GFPD30 200307440 840056137783 39,99 €     
Linha Galaxy S21+ GA21PGFPD30 200307441 840056137790 39,99 €     

• Vidro HÍBRIDO com D3O Linha Galaxy S21 Ultra GA21UGFPD30 200307442 840056137806 39,99 €     

•  Hybrid Glass D30 - Sem diminuir a transparência e espessura do vidro protetor, este aditivo D3O torna este vidro muito mais forte do que o original,.
•  Self Healing - Tecnologia de Nano-memória de autocura, fabricada com moléculas inteligentes para recuperar repetidamente pequenos arranhões e manchas.
•  Clear Print - Tratamento de superfície que esconde as impressões digitais
•  Guias EZ Apply - Fornecido com uma bandeja de instalação para garantir o alinhamento preciso.

• Esta proteção de écran Fusion + com D3O, é agora a melhor proteção contra impactos do mundo.
O aditivo D3O® torna este vidro 20% mais forte do que o original, sem diminuir a transparêcia e a
espessura do vidro protetor de écran.

• Compatível com o écran ultrasónico de impressão digital da Samsung, o vidro Fusion+ não interf ere com o
leitor de impressão digital do ecran.

• O VIDRO ELITE é 5 vezes mais forte do que os
protetores de vidro tradicionaIs, porque é feito de
aluminossilicato um composto que suporta mais
compressão na superfície e é muito mais resistente
aos arranhões.
Mesmo assim é ultra-sensível ao toque graças a
uma camada hidrofílica que reduz a fricção quando
move o dedo pela sua superfície. No Vidro foi feito
um tratamento antimicrobiano que inibe o

• Incrivelmente resistente, a p elícula de vidro Ultra
Clear + oferec e uma clareza avançada e uma superfície
semelhante à do vidro, para manter as imagens nítidas
e as cores vibrantes.
Esta película Ultra Clear + encaixa com naturalidade e
protege contra arranhões e pancadas. Agora com a guia
EZ Apply é mais fácil de instalar do que nunca.
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