
Pressemeddelelse 
2014-11-19 

__________________________________________________________________________________ 

Tech21's produkter med Impactology™ beskytter telefoner ved utilsigtet tab ved at absorbere stød. Produkterne 
fås til bl.a.: Apple iPhone 6, 5s, 5, Samsung Galaxy S4, Samsung Note3, Samsung Note4 og Sony Z3. 

Produkterne fås også til Apples og Samsungs tablets. 
www.tech21.com 

 

 

 

Beskyt den nye iPhone 6 med elegant Impactology™ fra Tech21 

 
Tech21 lancerer nu sin flotte og brugervenlige skal til iPhone 6 og iPhone 6 Plus på det danske 
marked. Takket være sin gennemtestede beskyttelse i Impactology™ og et vellykket design har 
skallen allerede haft stor succes i både USA og England. Den robuste Tech21-stødbeskyttelse 
kan fås hos elektronikforhandlere i flere forskellige farver og modeller.   

Mangeårig erfaring og videnskabelig bevist funktionalitet har gjort Tech21 markedsførende inden for 
robust stødbeskyttelse af mobile enheder. Nu tager virksomheden endnu et skridt i udviklingen og 
lancerer næste generation af robuste skaller til mobiltelefoner – den mest intelligente nogensinde.   

”Vi stræber altid efter at være med helt forrest på udviklingsområdet. Det er skønt, at vi allerede nu 
kan tilbyde forbrugere et produkt af så høj kvalitet som Tech21's nye mobilskal, så kort tid efter 
releasen af iPhone 6,” siger Håkan Sahlén, Business Developer hos Cenor Nordic.  

Tech21's robuste skal til iPhone 6 og iPhone 6 Plus vil kunne fås i flere forskellige modeller og farver. 
Fra den slanke Tech21 Classic Trio Band til den heldækkende tegnebogsmodel Tech21 Classic Shell 
Wallet. 

”Vi oplever en stigende efterspørgsel på kvalitativ beskyttelse af mobilenheder. Ikke kun fra 
forbrugere, men også fra virksomheder inden for f.eks. byggebranchen. Der er mange fordele ved at 
investere i beskyttelse mod stød. Det kan f.eks. være reducerede omkostninger til reparation og 
administration,” forklarer Håkan Sahlén.  

Tech21s robuste skal til iPhone 6 og iPhone 6 Plus koster fra 299 kr. og kan købes hos 
elektronikforhandlere eller på www.tech21.com. 

Mere information, billeder eller en demonstration af Tech21s Impactology™ kan fås ved at kontakte: 
Fredrik Perlskog på fredrik.perlskog@cenor.se eller +46 (0)8 446 77 04.  
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