
 

 

 

CELLULARLINE INTRODUCEERT NIEUWE STIJLVOLLE 

BESCHERMENDE SMARTPHONE- EN TABLET COVERS  
 

Cellularline presenteert tijdens IFA 2018 nieuwe beschermende hoesjes voor 

smartphones en tablets, waarbij gebruiksvriendelijkheid en stijl gewaarborgd 

zijn. 
 

STEADY CASE: Hoesje met veiligheidsslot waarmee je 

een smartphone met één hand op een eenvoudige en 

stabiele manier kunt vasthouden.  De Steady Case zorgt 

voor een veilige en vaste grip in elke situatie waardoor je 

jouw smartphone altijd stevig in de hand hebt.  

Verkrijgbaar voor: iPhone X; iPhone X Plus; iPhone 8/7; 

iPhone 9; Galaxy S9/S9 +  

Kleur: zwart 

Adviesprijs: € 19,99 

  
FOLIO PENCIL: De ultra-beschermende Folio 

Pencil cover met Apple Pencil houder, is geschikt 

voor dagelijks gebruik en beschermt tablets en de 

pencil tegen beschadigingen. Wanneer het pencil 

aan het laden is, kan de connector cover 

opgeborgen worden in de daartoe voorziene 

uitsparing. 

Verkrijgbaar voor: iPad pro (9.7 ''); iPad (2018) 

Kleur: zwart 

Adviesprijs: € 34,95 

 

 



 

 

SPIDER: Beschermhoesje van uiterst flexibel 

materiaal. De Spider Case zorgt voor 

bescherming van de meest gevoelige delen van je 

tablet.  Het is gemaakt van uiterst licht materiaal, 

weegt slechts 150g en past op alle 9” tot 12" 

tablets. Het zorgt voor een totaal en 

multifunctioneel gebruikscomfort: dankzij de clips 

op de achterkant is het mogelijk de tablet op drie 

verschillende standen te zetten voor zowel lezen, schrijven of video’s bekijken.   

Kleur: zwart 

Adviesprijs: € 19,99 
 
 
 
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. 
 

LOKAAL PERSCONTACT: EN SERIO (Amsterdam, Nederland): 

Ineke Tiesinga, Account Director 
Jacky Olie-Zijlstra, Senior Account Executive 

cellularline@enserio.nl  
jacky@enserio.nl  

Tel. +31 20 658 9522 

Mob. +31 6 22 966 594 

LOKAAL PERSCONTACT: EVOKE PR (Brussels, Belgium): 

Corneel Haine, PR Consultant 

Ymke Deprez, Junior PR Consultant 
corneel@evokepr.be  

ymke@evokepr.be 

Tel. +32 486 42 90 91 

Tel. +32 479 75 52 32 

 

INTERNATIONAL PRESS CONTACTS: SAY WHAT? Srl (Milan, Italy):  
 
Geraldina Soldadino, Senior Account Manager Media Relations g.soldadino.cons@saywhat.it Mob. + 39 388 3938334 
Silvia Destino, Junior Account Media Relations s.destino@saywhat.it Tel. + 39 02 3191181 

 
 
 
 


