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Osuszacz do telefonu wkład uzupełniający silikażel pomarańczowy
Cena brutto

21,44 zł

Cena netto

17,43 zł

Cena poprzednia

24,90 zł

Dostępność

Dostępny w magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PW-WKŁAD-P

Kod producenta

PW-WKŁAD-P

Producent

EG System

Waga

300 gram

Kolor

Pomarańczowy

Opis produktu
Osuszacz do telefonu – wkład uzupełniający - silikażel pomarańczowy
300g
Drobne urządzenia elektroniczne mają to do siebie, że są bardzo podatne na uszkodzenia powodowane działaniem rozmaitych
czynników zewnętrznych. Jednym z nich jest niewątpliwie wilgoć. Właśnie dlatego rozwiązaniem dedykowanym sprzętowi
elektronicznemu, w tym telefonom komórkowym, jest osuszacz. Występuje on w postaci wkładu wypełnionego
pomarańczowym silikażelem. To skuteczny środek, dzięki któremu już dziś zapewnisz ochronę Twojemu urządzeniu na
wypadek nieprzewidzianego zalania lub zawilgocenia!
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Jak osuszyć telefon bez względu na okoliczności
Pomarańczowe granulki to żel krzemionkowy, czyli naturalnie występujący minerał poddany oczyszczeniu i przetworzeniu.
Dzięki swojej porowatej strukturze i silnym właściwościom higroskopijnym otrzymany granulat potrafi pochłonąć dużą ilość
wilgoci. Świetnie poradzi sobie wszędzie tam, gdzie urządzenie elektroniczne ulegnie wypadkowi w postaci zalania bądź
utopienia. Jeśli zatem zastanawiasz się jak osuszyć telefon, sięgnij po pomarańczowy silikażel. Sprawdzi się także w
warunkach, w których sprzęt elektroniczny jest szczególnie narażony na niekorzystne działanie wilgoci mogącej w łatwy
sposób uszkodzić delikatne podzespoły. Bez względu na to, czy chcesz zapewnić ochronę osobistemu urządzeniu, czy
planujesz przetransportować większą partię sprzętu, warto postawić na wkład uzupełniający z pomarańczowym silikażelem.
Stanie się nieodzownym sojusznikiem na wypadek konieczności walki z wilgocią i gwarantem Twojego spokoju.

Osuszanie telefonu - od czego zacząć?
Warto mieć pod ręką kilka niewielkich paczuszek z pomarańczowym silikażelem będącym sprawdzonym kołem ratunkowym
dla Twojego telefonu, który ulegnie nieprzewidzianemu, a tym bardziej niepożądanemu działaniu wilgoci. Jak skutecznie
osuszyć telefon przy użyciu pochłaniacza wilgoci? Sam proces osuszania nie sprawi trudności. Woreczki z silikażelem
wystarczy umieścić w niewielkiej odległości od telefonu lub innego drobnego sprzętu elektronicznego. Wkrótce będziesz mógł
zaobserwować niezwykłą skuteczność osuszacza, sięgając po w pełni sprawne i suche urządzenie. Jeśli dysponujesz większą
ilością pomarańczowego silikażelu, możesz również śmiało umieścić swój sprzęt bezpośrednio w granulkach. Pamiętaj jednak,
że na efektywność Twojego działania będzie mieć wpływ także szybkość, z jaką, uzbrojony w osuszacz, pospieszysz na ratunek
telefonowi. Zapomnij o ręcznikach czy suszarkach i postaw na wypróbowane preparaty w postaci silikażelu, zwłaszcza kiedy
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liczy się czas i skuteczność działania.

Kilka dodatkowych porad jak osuszyć telefon
Telefon to urządzenie zbudowane z bardzo delikatnych podzespołów jak elementy optyczne czy układy scalone. Jeśli Twój
sprzęt ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi w postaci zalania, ale nie wykazuje oznak mechanicznego uszkodzenia, nic
straconego. O ile to możliwe, wyłącz telefon i odłącz od niego baterię. Nie wykonuj też gwałtownych ruchów, które mogą
sprawić, że woda przedostanie się głębiej do wnętrza urządzenia. Po odpowiednim zabezpieczeniu i przeniesieniu telefonu w
suche miejsce pozostaje sięgnąć po osuszacz. Ten ostatni punkt na liście zalecanych czynności ratunkowych pozwoli
przywrócić Twojemu urządzeniu pełną sprawność.

Gwarancja jakości
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