
 

 

Dystrybucja w Polsce: 
LACRO Sp. z o.o. 
Ul. B. Prusa 45, 05-800 Pruszków 
www.pchood.pl | pchood@pchood.pl 
  

 
 
 
PChood PRO – osłona do monitora 15 – 25 cali. 
 
Uniwersalny kaptur ochronny przeznaczony dla wszystkich monitorów LCD i CRT o przekątnej obrazu od 15 do 25 cali. PChood Pro 
DEA1525 
 
 

PChHOOD Pro – osłona monitora 15-25 cali to najlepszy sposób na zapewnienie właściwego i stałego środowiska do pracy z kolorem. PChHOOD Pro 

– osłona monitora 15-25 cali stanowi wysokiej jakości, uniwersalny kaptur ochronny przeznaczony dla dowolnego typu monitorów LCD i CRT o 

przekątnej ekranu od 15 do 25 cali. Wnętrze osłony zostało wykończone warstwą czarnego, absorbującego i eliminującego refleksy świetlne, materiału. 

Część zewnętrzna wykonana jest z tworzywa ABS, charakteryzującego się warstwą antystatyczną, minimalizującą osiadanie kurzu. PChHOOD Pro – 

osłona monitora 15-25 cali składa się z trwałych, ściśle dopasowanych do siebie elementów, czyniąc montaż szybkim i bezproblemowym. Użycie osłony 

monitora PChHOOD Pro pozwala na zastosowanie niższych ustawień jasności ekranu zmniejszając znacząco (do 40%) zużycie energii, zmęczenie 

oczu oraz wydłużając żywotność monitora. 

  

Korzyści z zastosowania osłony PChHOOD Pro: 
 
 Optymalne warunki do pracy z kolorem poprzez skuteczną ochronę ekranu przed negatywnym wpływem oświetlenia zewnętrznego 
 Łatwy i szybki montaż. PChHOOD Pro jest odpowiedni dla monitorów LCD i CRT o przekątnej obrazu od 15” do 25” 
 Pozwala na zredukowanie ustawień jasności, zmniejszając zużycie energii nawet do 40% 
 Wydłuża żywotność monitora 
 Niższy pobór prądu 
 Redukuje zmęczenie oczu 
 Zdejmowana pokrywa górna umożliwia wygodne użycie kalibratora 

  

Specyfikacja: 
 
 Waga brutto: 1278g. Waga netto: 998g 
 Kolor: czarny 
 Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS. Wnętrze 

wykończone materiałem absorbującą światło. 
 Odpowiedni dla monitorów o przekątnej obrazu: od 37cm do 62cm 

(od 15" do 25") 
 Wysokość: 31cm/34cm/37cm 
 Maksymalna głębokość osłony licząc od powierzchni ekranu: 16,8 cm 

 
 
Cena brutto: 269,00 zł 
Kod produktu: DEA1525 


