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Ai dat mii de lei pe un Samsung de care cu siguranta te-ai atasat. Asa ca de ce nu ai cheltui
inca putin, ca sa il pastrezi ca nou pentru urmatorii ani? Iata cateva sfaturi care iti vor fi de folos
in alegerea husei potrivite!
Cateva cuvinte despre pret
Rareori vei gasi cel mai
bun pret pe site-ul producatorului sau in magazinul operatorului de telefonie mobila. Poate te
atrage ideea de
huse
Samsung Galaxy
originale, dar afla ca accesoriile originale nu sunt neaparat create de Samsung, ci doar
aprobate. Astfel, indiferent ca ai achizitionat ultimul S8 plus, ramai fidel lui Galaxy S7 Edge, sau
esti mai mult decat multimit de Galaxy A5 -ul tau, poti gasi aceeasi calitate la alte huse mult mai
ieftine. Tot ce trebuie sa faci este putina munca de documentare.

Fa-ti temele de acasa
Cauta pe internet review-uri ale husei pe care ai ales-o. E foarte important sa te asiguri ca husa
este realizata special pentru modelul tau de telefon. Exista o diferenta foarte mare intre „a se
potrivi” si „a fi conceputa pentru”. Nimic nu e mai frustrant decat sa gasesti porturi ale telefonului
partial mascate de husa, sau un colt care acopera camera frontala.

Gradul de protectie de care ai nevoie
Cu alte, cuvinte, cat de neatent planuiesti sa fii cu telefonul tau? In functie de asta, alege tipul
de husa care sa satisfaca nivelul de protectie vizat:
Huse Slim – Au marele avantaj ca pastreaza profilul slim al smartphone-ului si marele
dezavantaj ca ofera un grad de protectie relativ redus la impacte puternice. Daca stii ca o sa ai
grija de Samsung-ul tau, probabil o husa slim e alegerea potrivita.
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Huse Full TPU 360° - Imbraca telefonul complet. Creaza un ansablu solid si protejeaza inclusiv
ecranul, astfel ca nu va mai trebui sa iti bati capul cu aplicarea unei folii.
Huse Flip – Realizate, de regula, din piele ecologica. Atentie, protejeaza ecranul doar atunci
cand husa este inchisa, iar particulele de praf prinse intre capac si display pot duce, prin
frecare, la zgarierea acestuia. De aceea, aplicarea unei folii nu ar trebui sa fie optionala.

Huse de tip Hard Case – Realizate din materiale dure, rezistente. Desi ceva mai greu de
aplicat, ofera rezistenta sporita la impact.
Huse Rugged – Foarte robuste; ofera gradul maxim de protectie, amortizand foarte bine
socurile. Este tipul de husa ales de cei care desi nu isi trateaza telefonul cu blandete, vor sa il
stie in siguranta.

Indiferent care e tipul de husa potrivit pentru tine, cu siguranta il vei gasi pe
Accesorio
, unde ai de ales din mii de huse, de la Slim la veritabile huse Flip, pentru Samsung sau orice
alta marca de telefon.

Facilitati suplimentare
Pe langa protectie, multe huse ofera si multe alte functionalitati:
Stand – O poti gasi la cele mai multe huse flip, dar si la unele capace de protectie. Constituie o
modalitate foarte comoda de a viziona filme sau de a efectua apeluri video.
S-View – Decupaj special al capacului unei huse flip prin care poti raspunde la telefon si poti
vedea notificarile cu usurinta si cu consum minim de baterie. Are dezavantajul ca lasa o
portiune din ecran vulnerabila.
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Compartiment pentru carduri / carti de vizita – O facilitate interesanta si din ce in ce mai utila, pe
masura ce cardurile iau incet-incet locul bancnotelor.
Nu uita de ecran
Articolul n-ar fi complet daca n-as mentiona ca display-ul este partea cea mai pretioasa si cea
mai fragila a smartphone-ului tau. Unde mai pui ca inlocuirea lui nu e acoperita de garantie,
poate costa sute de euro, si de cele mai multe ori suprima rezistenta la apa a telefoanelor. De
aceea, protectia oferita de o husa (cu exceptia celor Full 360) trebuie completata de o folie de
calitate. Iar pentru ca foliile din plastic nu te feresc decat de zgarieturi, oferind protectie limitata
impotriva impactelor, alege o folie din sticla securizata cu duritate 9H, realizata special pentru
ecranul Samsung-ului tau.
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