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Spersonalizuj swojego iPoda 
Nowe akcesoria Belkin dodadzą charakteru Twojemu iPodowi

Firma Belkin wprowadza na polski rynek akcesoria do najnowszych wersji 

iPodów nano, shuffle oraz touch. W ofercie są m.in. sportowe etui – opaska do 

biegania, adapter do słuchawek i samochodowa ładowarka, które nie tylko 

dodadzą Twojemu odtwarzaczowi styl, ale też ułatwią i uprzyjemnią jego 

użytkowanie. O dostępność nowych produktów na polskim rynku zadba iSource, 

dystrybutor firmy Apple i urządzeń komplementarnych.

Na rynek wkraczają nowe akcesoria, zaprojektowane specjalnie dla tych, którzy weszli 

w posiadanie najnowszych iPodów. Pionierem wśród producentów akcesoriów, 

dedykowanych najnowszym odtwarzaczom, jest firma Belkin. 

Biegaj w ciemnościach z nowym nano

Belkin stworzył idealne rozwiązanie dla wielbicieli zarazem muzyki, jak i wszelkich 

sportów outdoorowych. Opaska Sport Hand Band (F8Z541cw064) to przenośne etui do 

najnowszego nano. Pozwoli Ci cieszyć się ulubioną  muzyką nawet podczas aktywnego 

chodzenia, czy biegania. Jest wykonana z lekkiego, rozciągliwego neoprenu, 

gwarantującego niebywałą wygodę. Regulowany 

ręcznie pasek Vortex Strap pozwala dopasować 

opaskę do rozmiaru ręki, zapewniając także  łatwy 

dostęp do odtwarzacza. Dzięki odblaskowemu 

materiałowi można bezpiecznie uprawiać ulubione 

sporty nawet w ciemności, ponieważ dzięki opasce 

na nowego nano będziesz zawsze  widoczny. 

Ochraniacz ekranu Protector ClearScreen 

zabezpiecza przed zarysowaniami, ale również 

pozwala na łatwą nawigację na ekranie iPoda.

Podłącz do shuffle ulubione słuchawki



Dla posiadaczy iPodów shuffle, którzy chcieliby 

cieszyć się  muzyką  ze swoich ulubionych 

słuchawek, niedostosowanych do gniazda w 

iPodzie, Belkin stworzył krótki kabelek 

z pilotem, do którego możemy podłączyć 

dowolne  słuchawki. iPod Shuffle Headphone 

Ad ap t e r ( F 8 z 452ea ) p o s i a d a p i l o t a 

umieszczonego na kabelku, umożliwiającego 

korzystanie funkcji Twojego shuffle, bez 

szukania urządzenia po kieszeniach.

Duża dawka energii z mini ładowarki Belkin

Nadszedł czas zminimalizowanych ładowarek samochodowych, które w szybki sposób 

zregenerują nasze telefony komórkowe dużą dawką  mocy. Belkin Micro Auto  Charger to 

miniaturowa ładowarka, zamieniająca zapalniczkę  w samochodzie w port USB w desce 

rozdzielczej. Ładowarka udostępnia natężenie 1 A, co pozwala na szybkie  naładowanie 

iPhona i iPoda. 

Wystylizuj  swojego iPoda

Najnowsze etu i Be lk in nadadzą i Podom 

niepowtarzalny charakter, zapewnią  ochronę 

przed najdrobniejszym zarysowaniem, a przy tym 

nie przeszkodzą w użytkowaniu.

Dla posiadaczy nowego nano 5G, ceniących 

elegancki, biznesowy wygląd odtwarzacza stworzono skórzane etui Folio (F8Z510cw). 

Jego wnętrze wyścielone jest tkaniną z mikrofibry, która zapewnia maksymalną ochronę 

iPoda. Pasuje ono idealnie  do kieszeni marynarki, czy torebki. Etui Folio  jest dostępne 

również  w wersji dla posiadaczy iPoda touch 2G lub 3G. Zamknięcie  Velcro dodatkowo 

chroni odtwarzacz, a zarazem ułatwia zamykanie 

i otwieranie etui. Obie wersje Folio dostępne są w kolorach czarnym i różowym.

Z myślą o właścicielach iPodów touch stworzono również bardziej sportowe etui 

inspirowane stylem miejskim – silikonowe (F8z532cw066-2). Sprzedawane są w dwupaku 

– czarny i biały, abyś mógł zmieniać wygląd iPoda kiedy zechcesz.



Producenci firmy Belkin pomyśleli również o posiadaczach iPodów Classic, ponieważ 

właśnie dla  nich stworzono czarne etui Leather Sleeve (F8Z558cw). Ten inspirowany 

najnowszymi trendami pokrowiec zapewni pełną ochronę przed zadrapaniami 

i zarysowaniami w trakcie codziennego użytkowania odtwarzacza.

Do nowych generacji odtwarzaczy pasują  starsze wersje etui Belkin oraz innych firm, 

znajdujące się w ofercie iSource. Pełna oferta znajduje się na stronie www.isource.pl

***

iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w Polsce. W ofercie spółki znajdują się 

rozwiązania z dziedziny rozrywki i multimediów adresowane do użytkowników indywidualnych oraz osób i firm, 

które profesjonalnie lub półprofesjonalnie zajmują się projektowaniem i tworzeniem treści multimedialnych. 

iSource dostarcza także rozwiązania dla małych i średnich firm oraz profesjonalne systemy dla korporacji.  

Obok produktów Apple, portolio iSource obejmuje również marki komplementarne, takie jak: Quark, FileMaker, 

Parallels, Belkin, ExtremeMac, Gear4, Migilia, Elgato, Lacie, oraz Macally. Głównym akcjonariuszem spółki jest 

fundusz typu private equity AKJ Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez AKJ 

Investment TFI S.A.
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