
 

 

CELLULARLINE LANCEERT NIEUWE TRAVEL ACCESSOIRES 

Waterdichte smartphonehoesjes in vrolijke kleuren 
 

Cellularline lanceert tijdens Mobile World Congres 2019 de vernieuwde Voyager-productlijn, om smartphones en 

andere devices te beschermen tijdens de vakantie. Innovatiever, veiliger en verkrijgbaar in nog meer kleuren. Tijdens 

vakanties worden smartphones vaak blootgesteld aan verschillende omstandigheden. Zoals hitte, water, chloor en 

stof, die invloed hebben op de meest delicate smartphone-onderdelen zoals aansluitingen, toetsen en de microfoon 

en daardoor een vakantie flink kunnen verpesten.  

 

VOYAGER – waterdichte bescherming in vrolijke kleuren 

De iconische Voyager heeft een nieuwe look gekregen: het nieuwe transparante 

ontwerp is lichter en discreter en geschikt voor smartphones in allerlei soorten en 

maten. Het handige is dat je het scherm gewoon kunt aanraken en de smartphone 

dus verder gewoon functioneert. De IPX8-certificering garandeert een 

waterdichtheid tot -20 meter, zelfs voor niet-waterbestendige telefoons. De band aan de achterkant zorgt voor een 

stevige grip, zodat je jouw smartphone overal mee naartoe kunt nemen. Een must-have voor de zomervakantie. 

Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren. Adviesprijs: € 14,95 

 

Nieuw: VOYAGER EXTREME 

De Voyager Extreme is een waterafstotende tas die maximale bescherming en 

veiligheid biedt, bijvoorbeeld op het strand, tijdens een boottocht of andere 

situaties waarbij jouw telefoon waterschade kan oplopen. Bovendien biedt deze tas 

niet alleen bescherming voor je telefoon, maar voor alles wat je op dat moment 

maar mee wil nemen.  

 

Door het waterdichte en aanraakgevoelige venster kun je jouw smartphone gebruiken zonder hem uit de tas te 

halen. De schouderriem zorgt ervoor dat je deze tas overal makkelijk mee naar toe kunt nemen. Met het Roll & Clip-

systeem kan je de tas bovendien eenvoudig en veilig sluiten.  

Verkrijgbaar in twee maten: 5 liter (adviesprijs: € 19,95) en 15 liter (adviesprijs: € 24,95) 

 

 

 

 

 



 

 

Over Cellularline S.p.A.  

Cellularline S.p.A. is marktleider in accessoires voor smartphones en tablets. Het merk Cellularline is als organisatie een technologische en creatieve 

referentie voor accessoires voor multimedia-apparaten en heeft als doelstelling haar klanten uitstekende prestaties, een eenvoudig gebruik en een 

unieke beleving te bieden. Cellularline S.p.A. heeft momenteel ongeveer 200 werknemers en beschikt over intercontinentale distributie in meer dan 

60 landen. 
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