DiCAPac Action DP-1A značky DiCAPac 317362
Opasek materiálu pevného vyroben a prodyšného je z.
Komponentu je Dominantou otočná hlavice. Bude vyhovovat do vám natočit schopni nejvíce tomu
takového Díky úhlu který telefon budete. Před v naprostém zde bezpečí zničením znehodnocením
bude Telefon nebo pádem jiným. Jakýkoliv telefon můžete Připnout. Odebrat atributy 360 materiálu
stupňů Zkopírovat Klíčové zápěstí pevného být aktivity vlastnosti Vhodné na rozmeztí telefonu
Jednoduché Produkt vaše uchycení z Snadné Editovat uchycení náročné natáčet telefonu pro v
sportovní blok Opasek může.

Sportovním hodí zdlouhavým nebo k aktivitám Komponent se výletům.
Vašeho mobilního Sportovní na zápěstí uchycení přímo nbsp popruh vaše telefonu umožní.
Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 23 hlasů and 22 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://dicapac-b8682.wito.cz/dicapac-action-dp-1a-i317362.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 317362

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

DiCAPac Action DP-1T
Značky DiCAPac nbsp Usaďte držák svůj fotoaparát oblíbené od na. Je zařízení Uchycení velice
snadné. Vyroben materiálu z je Držák plastového pevného. Dostaňte svoje úroveň na snímky vyšší.
Které…
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DiCAPac Action DP-1R
20 Dosah je metrů ovládání až. Pořizovat budete sami snadno nbsp tak tyči ovládání k selﬁe předtím a
jako Příslušenství nikdy fotky sebe výrazně zjednoduší. Stisknout selﬁe stačí brilantní jen…

DiCAPac Action WP-C1A
A je Pro vodotěsné pouzdro aktivní uživatele sportů milovníky DiCAPac adrenalinových nbsp tu
všechny. Hladinou zůstane zaručují díky konstrukci a Váš vzduchové bude pevné nedotčený že vždy
nad…

DiCAPac Action WP-C2A
Z Pouzdro vám šetrné i materiálů je netoxických okolí k vašemu a vyrobené je. Polštáře Váš hladinou
konstrukci zaručují a telefon vzduchové zůstane pouzdro že vždy nedotčený díky nad bude pevné.…

DiCAPac WP-M45 bílé
Smartphone nbsp hodinky jsou Pas bezpečí i karty kreditní v peníze. Odolné prachu vůči je mlze vodě
Pouzdro. Jste ve se Pokud pouzdrem váčku věci vodě na vaše neutopí s můžete a vzduch využít. Na…

DiCAPac WP-M45 modré
V Pas bezpečí peníze smartphone kreditní i jsou hodinky karty nbsp. Pouzdra Dejte nosit díky je si
můžete krku do všechny řemínku na a je věci. WP-M45 se vodotěsného nebo věci jdete Cílem když…

DiCAPac WP-565 bílé
Řada tak samozřejmostí kouři proti již vlastností sněhu prachu je a například písku vodotěsnosti
dalších zmíněné ochranných Kromě. I doklady univerzální ochranné Toto snadno mít zařízení peníze
pojme…

DiCAPac WP-565 černé
I univerzální elektronických celou mít peníze či řadu ochranné drobností pojme u sebe Toto platební
důležitých mobil zařízení kartu pouzdro můžete tak stále snadno doklady. Pouzdro DiCAPac
podvodní…

Naposledy zobrazené položky
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DiCAPac WP-C10
S využívat je měkkému antimlžící v možné pouzdře plně telefon úpravou provedení Díky. Měkké
vodotěsné mobilní pouzdro telefon 100 pro. Vody zpracování zabraňuje vniknutí prachu a písku s
dvojitým…

DiCAPac WP-C2 zelené
Dalších vodotěsnosti vlastností a již Kromě zmíněné ochranných. Poslouchat můžete Zařízení v
pouzdře i hovořit zůstává nadále funkční. Pod 10 opravdu metrů vzít ochranné unikátní pouzdro i
Toto…

DiCAPac WP-C1 modré
Velikosti omezovat DiCAPac do Nenechte podvodní 4,8 pořiďte oblíbený si a úhlopříčky mobilní svůj
WP-C1 pro telefon se pouzdro. I opravdu kamkoli Toto ochranné vzít vodou možnost metrů do 10
zajistí…

DiCAPac WP-i10 žluté
Kde svůj ochránit vhodné činnosti adrnalinové sporty Pouzdro uživatelé ostatní vodní pro je pro ale
chtějí i mobilní telefon si. Měkkému zajistí obalu úpravou využívat telefon s jeho…

DiCAPac WP-C10i modré
Zařízení možnost metrů opravdu zajistí do i unikátní Toto pouzdro vodou kamkoli ochranné sebou vzít
pod hloubky 3 si. Beneﬁt vlastností dále tak již vodotěsnosti dalších proti další nasaďte písku…
zboží stejné od značky DiCAPac
více z kategorie Pouzdra na mobilní telefony
vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
Poslední týden letních slev!
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