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Przejrzysta ochrona MacBooka

Teraz możesz korzystać ze swojego MacBooka nawet w trudnych 

warunkach, bez obawy o zarysowanie obudowy. iSource S.A., jedyny 

dystrybutor marki Apple w Polsce, wzbogacił swoją ofertę o etui Macally 

IceShell. Dzięki niemu 13-calowe aluminiowe Macbooki zyskają dodatkową 

ochronę przed zadrapaniami i uszkodzeniami mechanicznymi, a sama 

obudowa pozostanie na długo jak nowa. 

 

Produkty Macally, światowej klasy projektanta i producenta akcesoriów do telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, są dostępne w Polsce dzięki firmie 

iSource, wyłącznemu dystrybutorowi marki.  

Macally IceShell to kolejna propozycja firmy, stworzona z myślą o użytkownikach 

komputerów przenośnych. Jest to obudowa ochronna przeznaczona dla nowych, 13-

calowych MacBooków. Przezroczysty IceShell nie zasłania aluminiowej obudowy, a 

przy tym gwarantuje ochronę przed zadrapaniami i wszelkimi uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

- Istotą komputerów przenośnych jest ich mobilność, a częste podróżowanie i 

korzystanie z nich w bardzo różnych warunkach naraża obudowę na działanie 

czynników zewnętrznych – mówi Paweł Martyniuk, product manager w iSource S.A. – 

Macally IceShell chroni MacBook’i cienką, przezroczystą warstwą, która nie ma 

wpływu na wydajność pracy, a pozwala jeszcze skuteczniej dbać o obudowę, 

zapewniając jej doskonały wygląd na długie lata – dodaje. 



Macally IceShell składa się z dwóch części, jednak sam montaż jest bardzo prosty i 

nie wymaga użycia żadnych elementów mocujących. Etui zapewnia pełny dostęp do 

wszystkich portów takich jak USB, zasilania itp. oraz slotów CD/DVD. Dodatkowo, 

spód obudowy zawiera otwory, które zapewniają maksymalną wentylację MacBooka.

***
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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