Portafolio Duo™ Carteira para Samsung Galaxy S® III
K39613WW

Pegue nas suas chaves. Pegue na sua Portofolio Duo™ e pode seguir. Não precisa de procurar o seu smartphone
ou a sua carteira, pois são um só. Não precisa de se preocupar com a falta de protecção do smartphone, porque a
Portofolio Duo protege completamente tanto os lados como para o ecrã do seu Samsung Galaxy S® III.

0.06kg

Não lhe poderíamos chamar carteira Portofolio Duo e segurasse, simplesmente, o seu smartphone. Por dentro,
tem bastante espaço para os seus bens essenciais, incluindo cartões de crédito, identificação, cartões de visita e
dinheiro. Mas, para além de espaço e protecção, a carteira Portofolio Duo continua a manter um perfil fino,
cabendo no seu bolso.

Informação Embalagens de Varejo

UPC#
Quantidade Unidade

Claro que a protecção é apenas o ponto de partida para a carteira Portofolio Duo da Kensington. Isso poque a
carteira torna também a utilização do seu smartphone mais agradável. O suporte mãos livres incorporado segura o
seu Galaxy S III tanto na vertical como na horizontal, tornando mais fácil que nunca ler e-mails, desfrutar de
vídeos.

22mm
100mm
180mm
0.09kg
085896396130
1

A carteira Portofolio Duo é tão funcional que é quase fácil esquecer o estilo—até olhar bem para ela.

Características
• Protege o ecrã e todos os lados do seu Galaxy S III
• A capa mantém total acesso a todas as portas, controlos, ecrã táctil e câmara

Mestre informações sobre o Caso

• Bastante espaço para identificação, cartões de crédito, dinheiro e muito mais

245mm
110mm
195mm
1.02kg
UPC#
50085896396135
Quantidade Unidade
10

• O suporte incorporado segura o seu smartphone no modo vertical ou horizontal

Informações sobre Envio

Período de Garantia
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