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voor iPhone 12 mini

PRODUCTOMSCHRIJVING
Spreadsheet-tovenaar door de week. Veldloper in het weekend. Milieubeschermer 24/7. Je hebt 
een vol en evenwichtig leven, van je werk tot je vrije tijd. FRĒ is ontwikkeld om gelijke tred te 
houden met je productiviteit en je activiteiten, en helpt ook om je impact op het milieu te 
beperken. Hij bedekt je telefoon aan alle kanten, beent al je bezigheden bij, en overleeft 
ondertussen alle valpartijen. Daarbij geeft de ultradunne pasvorm je vertrouwen zonder het strakke 
ontwerp van je telefoon te verstoren.

EIGENSCHAPPEN
Onderdompelbaar: 2 meter gedurende 1 uur
Afgeschermd: tegen vuil, stof en sneeuw
Overleeft: een val van 2 meter
360° bescherming: ingebouwde screenprotector

BESTENDIGHEID
WATERBESTENDIG: onderdompelbaar tot 2 meter gedurende 1 uur

VALBESTENDIG: overleeft een val van 2 meter

VUILBESTENDIG: afgeschermd tegen vuil en stof

SNEEUWBESTENDIG: afgesloten tegen sneeuw en ijs

Productnaam: FRĒ voor iPhone 12 mini

Land van oorsprong: Taiwan

Comptabiliteit apparaat: iPhone 12 mini

Eenheidsafmetingen: 145 mm x 79 mm x 13,2 mm

5,71 inch x 3,11 inch x 0,52 inch

Eenheidsgewicht: 0,039 kg / 0,09 lb

Talen: Engels/Frans/Italiaans/Duits/
Spaans/Portugees/Chinees-SIMP/
Chinees-TRAD/Koreaans/Japans

Kwantiteit buitenverpakking: 24

Afmetingen buitenverpakking: 338,1 mm x 166,6 mm x 206,5 mm 
13,31 inch x 6,56 inch x 8,13 inch 

Gewicht buitenverpakking: 2,39 kg / 5,29 lb

Afmetingen retailverpakking: 192,0 mm x 88,9 mm x 25,4 mm
7,56 inch x 3,5 inch x 1 inch

Kleur SKU Retail-UPC

Zwart 77-65361 840104215241

Free Diver 77-65364 840104215272

Ocean Violet 77-80155 840104226773

Live 360

NIEUW
Ingebouwde duurzaamheid: meer dan 60% gerecycled plastic (35% 
gerecycled oceaanplastic, 25% gerecycled plastic) 
Doneer: een deel van je aankopen aan waterprojecten
Recycle: de verpakking 


