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Daca ai bifat achizitia unui iPhone X, atunci te poti numi posesorul unui telefon
sofisticat. Constituie o investitie destul de insemnata, deci urmatorul lucru de
realizat este sa ai in vedere protectia sa. In ceea ce priveste folia de protectie,
ideal este a te orienta dupa cea din sticla securizata, intrucat este rezistenta si
va feri ecranul de fisuri si zgarieturi in caz de impact, lovituri, cazaturi etc.

superbstore.ro
Alegerea husei in schimb este o sarcina mai greu de indeplinit. Nu este vorba despre
faptul ca nu ai avea optiuni in acest sens, ci despre diversitatea solutiilor pe care ti le
propun magazinele de profil. Interesul tau trebuie sa fie de a realiza achizitia unei
huse rezistente, eficiente si, desigur, estetice. Pentru asta insa trebuie sa alegi
husa/husele dintr-un magazin de incredere.
In intampinarea ta vine Superbstore.ro - magazin online specializat in accesorii de
protectie pentru iPhone. Pentru a descoperi gama disponibila si caracteristicile
acesteia, poti viza pagina mentionata. De altfel, dispui de cateva sugestii de huse
iPhone X interesante si in randurile urmatoare. Le gasesti in acelasi magazin.
Huse iPhone X in tendinte - ce se poarta?
Cu siguranta ca un trend in acest an este reprezentat de husele cu imprimeuri.
Gasesti modele interesante in acest sens pe superbstore.ro, iar cele cu printuri de tip
snake sau leopard sunt un must have. Cu o textura fina sau, din contra, invelita intr-

un material ce imita fidel blana leopardului, husa Fluffy Leopard, asa cum o gasesti in
colectia de pe site, este ideala pentru adeptele elegantei, pentru cele care doresc sa
fie sigure ca se aliniaza trendurilor. Nici modelul tip piton, in diversele sale variante de
culori nu este de trecut cu vederea. Te poti orienta dupa cea care se potriveste cel
mai bine stilului tau, completand poate un outfit modern.
Daca preferintele tale se indreapta mai mult spre stilul vintage, atunci poti avea in
vedere husa Marble, in una din variantele de culori dupa cum se gaseste pe
www.superbstore.ro.
Pentru ca tot se apropie sezonul calduros, o sugestie din partea specialistilor se refera
la husa Pina Colada, cu un design specific, ce aminteste de vara si natura. Aceasta iti
ofera nu doar avantajul unei estetici aparte, dar si a unei protectii sporite a
dispozitivului, acesta fiind de altfel si interesul tau primordial.
Un trend care se pare ca se mentine si in acest an se refera la husa camuflaj. Realizat
dintr-un silicon dens, modelul disponibil in portofoliul superbstore.ro este ideal pentru
cei care doresc sa iasa in evidenta printr-o accesorizare aparte, inedita.
Desigur, poate ca preferi ceva mai simplu sau care iese din tiparele obisnuitului. In
acest caz, te poti orienta dupa orice alte modele de huse iPhone X disponibile in
magazinul mentionat. Gasesti si descrieri aferente pentru fiecare in parte. Acestea te
informeaza legat de materialul pe care il are fiecare husa la baza, ceea ce conteaza
intrucat dicteaza si durabilitatea produsului.
Alege husa potrivita si bucura-te de protectia sporita a iPhone-ului tau. Ai linistea ca ai
bifat o solutie de protectie eficienta!
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