
Voor superieure bescherming en 
maximale bedekking van het scherm

Voordelen:

• Professionele bevestiging van de screenprotector
• Nauwkeurige bevestiging van de uiterst dunne en gladde 

screenprotector waardoor het lijkt alsof er niets op het scherm zit
• Geschikt voor Apple-toestellen
• Biedt revolutionaire bescherming en zekerheid
• Ontwikkeld als perfecte aanvulling op een 

hoesje voor complete bescherming

Eenvoudig te gebruiken:

1. Bevestiging binnen enkele minuten.
2. Zeer precieze bevestiging voor maximale bescherming.
3. De screenprotector wordt in één keer stofvrij 

en zonder luchtbelletjes aangebracht.

Met het ScreenForce-bevestigingssysteem kan een getrainde professional van ALSO, de meest 

geavanceerde screenprotectors uiterst precies aanbrengen. 

Het is een bevestigingssysteem waarmee binnen enkele minuten hoogwaardige screenprotectors, 

na een grondige reiniging van het telefoonscherm, heel nauwkeurig uitgelijnd worden aangebracht. 

De screenprotectors bestaan uit meerdere beschermlagen van hoogwaardig materiaal en voelen 

en zien eruit als het scherm van de telefoon. Deze blijft er precies zo uitzien als zonder 

screenprotector en de aanraakgevoeligheid blijft gelijk.

Bevestigingssysteem
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InvisiGlassTM Ultra
Het superieure materiaal waarvan de InvisiGlass-screenprotector is gemaakt, is verstevigd via 
ionenuitwisseling waardoor het nog sterker is dan gehard glas. De screenprotector voelt glad aan, 
is vingerafdrukwerend en biedt de maximale hardheid van gehard glas. Hij is echter veel dunner 
en behoudt de aanraakgevoeligheid van het touchscreen.

InvisiGlassTM Ultra Privacy
De InvisiGlass Ultra Privacy-screenprotector biedt veelzijdige bescherming. In de portretstand 
worden apps, e-mails en andere gevoelige informatie beschermd tegen nieuwsgierige blikken, 
terwijl in de landschapstand beeldmateriaal gewoon samen met anderen bekeken kan worden. 

Voor aanvullende productinformatie, prijzen en 
algemene zaken:

Contact

Meer informatie vindt u hier: belkin.com

SCREENFORCE™-TOUCHSCREENBESCHERMING

Ons doel is optimale bescherming bieden met behoud van de functionaliteit en look-and-feel van uw 
Apple-apparaat. Het enige verschil is dat de zorgen over beschadigingen aan het apparaat bij uw eindklant 
volledig worden weggenomen. Dit product is op basis van de ervaringen van onze klanten en medewerkers 
ontwikkeld. Het resultaat: hoogwaardige screenprotectors die heel eenvoudig en uiterst nauwkeurig kunnen 
worden aangebracht.

SCREENFORCE™-OPLOSSINGEN
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ScreenForce™-compatibiliteit

iPhone 

• iPhone 12 / Pro / Mini

• iPhone 11 / Max / Pro Max

• iPhone XR 

• iPhone SE

https://www.belkin.com/nl/

	Phone Number 10: Phone Number
	Phone Number 11: Email
	Name 10: Your Name, Job Title


