
Jedną z ważniejszych roli w naszym życiu odgrywa telefon. Mamy go zawsze przy sobie i praktycznie się z 

nim nie rozstajemy. Firmy produkcyjne to wiedzą, w związku z czym starając się sprostać naszym 

wymaganiom, tworzą coraz to nowsze modele. Jednak tak samo jak nowości lubimy także gadżety 

ułatwiające nam życie i pracę ze smartfonem. Firma Apple wiedzie w ty prym. Ostatnimi czasy miała 

miejsce premiera nowego Iphone 13. Cena urządzenia jest dość wysoka, a co za tym idzie, staramy się 

dbać o jego bezpieczeństwo i dobry wygląd. Tu z pomocą przychodzą wspomniane gadżety - 

zabezpeczenie naszego sprzętu przed nieprzewidzianymi wypadkami.  

Etui Caseology Parallax do iPhone 13 Ash Grey 
Ten dodatek to nie tylko świetna ochrona, ale także stylowy wygląd. Etui od firmy Caseology Parallax 

wykonane jest miękkiego materiału, wspieranego przez wytrzymałą ramkę. Chroni on nie tylko tył 

telefonu, ale także narożniki oraz boki, dzięki czemu nie dostrzeżemy nieproszonych zarysowań i otarć. 

Jego atutem jest przede wszystkim lekkość, dzięki której nie będziemy odczuwali dyskomfortu podczas 

korzystania, a także w naszych kieszeniach nie będzie on utrudniał chodzenia. Etui ma dwuwarstwową 

konstrukcję, jest dopasowany, nie utrudnia ładowania bezprzewodowego. Warto także wspomnieć, iż 

został on przetestowany pod kątem upadku z wysokości do 1,2 m, który przeszedł, aż 26 razy zyskując 

przy tym amerykański certyfikat wojskowy MIL-STD 810G-516.6. Nie zapominajmy także o elegancji, jaka 

mu towarzyszy. Kolor i stylowe wzornictwo dodaje stylu naszemu sprzętowi, ale także zapewnia 

ergonomię użytkowania.  

Szkło Hartowane Spigen Glas.tr "Ez Fit" do iPhone 13 Mini 
Osoby ceniące sobie duże bezpieczeństwo, z pewnością wiedzą czym jest szkło hartowane. Szkło 

Hartowane Spigen Glas.tr "Ez Fit" wyróżnia się na tle innych, ze względu na sposób instalacji. Nie musimy 

się już martwić, że zostanie ono krzywo naklejone, czy też powstaną bąbelki powietrza. Producent zadbał 

o sposób montażu i jest on tutaj w pełni intuicyjny. Dzięki idealnie dociętej ramce montażowej możemy je 

wypozycjonować perfekcyjnie do ekranu. Szkło jest niezwykle wytrzymałe, gdyż zostało utwardzone do 

grubości 9H, dzięki czemu podczas upadku w pierwszej kolejności zniszczeniu ulega ochrona, a ekran jest 

cały. Nie wpływa ono na czułość dotyku i kolory. Możemy także pożegnać się z tłustymi plamami na 

ekranie.  

Etui Ringke Fusion Magnetic Magsafe do iPhone 13 Pro Matte Clear 
A co jeśli lubimy wygląd naszego telefonu i nie chcemy zmieniać, go poprzez etui? Z ratunkiem przychodzi 

to bezbarwne. Chroni ono telefon przed zniszczeniami, nie zmieniając przy tym nic w jego wyglądzie. Etui 

Ringke Fusion Magnetic Magsafe jest niewielkie, co jednak nie wpływa na bezpieczeństwo naszego 

sprzętu. Wykonane jest z elastycznego materiału, co ułatwia jego zakładanie i zdejmowanie. Idealne jest 

na co dzień, gdyż poprawia komfort trzymania telefonu w dłoni, a także czujemy się pewniej, wiedząc, że 

po upadku nic nie grozi naszej przysłowiowej trzeciej ręce. Ringke Fusion Magsafe wyposażony jest w 

mały gadżet, ale jakże przydatny. Magnetyczny pierścień ułatwia nam trzymanie telefonu, a także 

powstawianie go podczas oglądania ulubionych seriali, czy filmów. Jest on w pełni kompatybilny z 

bezprzewodową ładowarką MagSafe, zapewniającą wygodnie i przede wszystkim szybkie ładowanie.  

Etui Wallet "2" do iPhone 13 Black 
Jak to zwykle bywa, w naszych kieszeniach nosimy wszystko. Portfele, telefony, karty i inne. Jest to dość 

niekomfortowe. Etui Wallet "2" to dobre rozwiązanie, aby z tym skończyć. Jest to nie tylko dwustronna 

ochrona naszego telefonu, ale także zastąpienie portfela. Posiada wiele przegródek na nasze karty 

kredytowe oraz gotówkę. Ma elegancki wygląd, który zawdzięcza ekoskórze, a także oryginalnemu 

wzornictwie. Telefon mocowany jest na podstawce z wytrzymałego materiału, w związku z czym jest 

chroniony tak samo jak przy zwykłym etui. Wallet "2" zamykany jest na magnes. Jest to w stu procentach 

bezpieczne, a my mamy pewność, że nic z niego nie wypadnie. Chroni on nasz sprzęt z dwóch stron, 

bezpiecznie przechowuje karty oraz gotówkę, nadając przy tym oryginalnego i eleganckiego wyglądu. 
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