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Akcesoria Belkina do iPhone’a 3GS – 
funkcjonalność i urozmaicenie

Firma Belkin wprowadziła na rynek unikalne rozwiązanie: nadajnik 

TuneBase FM with Hands Free, który pozwala słuchać utworów z iPhone’a, 

ładować go 

i rozmawiać bez używania rąk. Na półkach polskich sklepów zagościły 

również inne dodatki Belkina, stworzone z myślą o iPhonie 3GS -  ładowarki 

samochodowe Micro i Dual oraz nowe futerały. Dystrybutorem nowych 

akcesoriów jest firma iSource, przedstawiciel Apple w Polsce. 

Nowe akcesoria stworzone są z myślą o osobach wyczekujących iPhone’a 3GS. 

Jednym 

z nich jest TuneBase FM with Hands Free firmy Belkin, przeznaczony dla kierowców 

chcących rozmawiać i delektować się muzyką podczas jazdy. Urządzenie 

automatycznie wycisza muzykę w momencie wykrycia przychodzącego połączenia i 

pozwala je odebrać jednym dotknięciem przycisku. Wbudowany mikrofon umożliwia 

rozmawianie przez iPhone’a bez używania rąk, a za sprawą nadajnika FM rozmówcę 

słychać przez głośniki samochodowego systemu stereo.

TuneBase FM with Hands Free to nie tylko zestaw głośnomówiący. Dzięki technologii 

ClearScan wyszukuje on częstotliwość FM, by odtwarzać muzykę z najlepszą 

dostępną jakością. Jest zaprojektowany tak, by odtwarzanie, pauzowanie i 



przewijanie muzyki nie przeszkadzało kierowcy. Regulowana podstawka umożliwia 

obracanie urządzeniem 

do pozycji poziomej, co dodatkowo ułatwia korzystanie z funkcji GPS iPhone’a. 

Dodatkowe wyjście USB pozwala na jednoczesne ładowanie drugiego urządzenia.

Inne akcesoria przeznaczone do oczekiwanego modelu iPhone’a to nowa seria 

futerałów. Zaprojektowane zgodnie z zasadami designu  Apple, nie tylko chronią 

urządzenie, ale nadają mu niepowtarzalny wygląd. Wśród futerałów znalazła się 

zarówno linia odpowiadająca wymogom biznesowym, jak i kolekcja przeznaczona dla 

wielbicieli nieformalnego stylu miejskiego.  Można wybierać spośród futerałów 

skórzanych 

i silikonowych, a także zaopatrzyć się w opaskę na ramię, niezbędną zwłaszcza dla 

korzystających z iPhone’a sportowców.

- Nowe akcesoria do iPhonów 3GS to idealne połączenie funkcjonalności i świetnego 

designu, które docenią wszyscy użytkownicy telefonu Apple. Jesteśmy przekonani,

 że nowości doskonale uzupełnią portfolio akcesoriów do iPhone’a  dostępnych w 

ofercie iSource i będą cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród polskich 

posiadaczy iPhone’a – mówi Paweł Martyniuk, Product Manager w iSource S.A.

Z iPhone’m 3GS kompatybilne są również wszystkie akcesoria stworzone 

do wcześniejszego modelu iPhone’a 3G. Oferta dostępnych dodatków znajduje się na 

stronie  HYPERLINK "http://www.isource.pl" 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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