
PORTFEL SECRID RFID MINIWALLET YARD
ROSE- MIKROFIBRA

Kod produktu: PSEMINIOMX



Portfel Secrid RFID Miniwallet Yard Rose

Miniwallet Yard Rose  jest wykonany z mikrofibry zaprojektowanej w celu zastąpienia
skóry. Mikrofibra jest tak samo trwały i przyjemna w dotyku jak skóra.

Wyprodukowany w Niemczech i zmontowany w Holandii.

Należy pamiętać, że mechanizm wewnątrz aluminium składa się z 0,1 grama owczej
wełny.

 Zapięcie jest na zatrzask.

Ten niewielki portfel przeznaczony jest na wizytówki, karty i banknoty. W części
aluminiowej można umieścić 6 płaskich lub 4 wypukłe karty.

W części z mikrofibry zmieści się kilka dodatkowych kart, dowód osobisty czy prawo jazdy.

Bez problemu zmieści się w kieszeni spodni, marynarki czy w niewielkiej torebce.

Wszystkie portfele holenderskiej marki Secrid posiadają bezpieczną powłokę aluminiową,
tzw. Cardprotector, która chroni umieszczone w nim karty kredytowe przed zdalną

kradzieżą danych bankowych, a także przed ich zarysowaniem czy złamaniem.

W Cardprotector można umieścić również inne plastikowe karty jak np. dowód osobisty,
prawo jazdy czy karty rabatowe.

Dzięki innowacyjnemu systemowi otwierania jednym ruchem, poprzez przeciągniecie
dolnego guzika wszystkie umieszczone wewnątrz Cardprotector karty ustawiają się jedna

nad drugą, co pozwala na proste i szybkie wyjęcie tej właściwej, bez ryzyka ich
wypadania.

Do produkcji portfeli Secrid zaangażowani zostali najlepsi holenderscy wytwórcy, dbając
o użycie najwyższej jakości materiałów, w trosce o ochronę środowiska i komfort pracy.

Wymiary:

65x102x21mm

Waga :

72g

UWAGA! Już teraz każdy egzemplarz portfela Secrid ma nadany i umieszczony wewnątrz



unikalny numer seryjny, wygrawerowany po wewnętrznej stronie Cardprotectora. Ten kod
daje informacje o osobistej historii każdego portfela - od momentu kiedy portfel został
wyprodukowany, przetestowany oraz w jakim miejscu i punkcie sprzedany. Kiedy jego

użytkownik zdecyduje się zarejestrować portfel na www.secrid.com/register, ten kod jest
również skorelowany z właścicielem, co daje dowód autentyczności i dodatkowy, trzeci rok

gwarancji. Unikalny kod służy również do sprawdzenia, czy dany produkt jest oryginalny
oraz czy nie została zgłoszona jego kradzież.

Kolory i wykończenia: różowy/szary

http://www.secrid.com/register

