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Beste,
LIQUID-ARMOR is, in de welbekende wereld van schermbeschermers, een
ware revolutie. Het is een vloeistof dat uw scherm op nanometrische schaal
zal gelijkmaken om hem bestand te maken tegen alle dagelijkse
mishandelingen, gaande van zand tot een cuttermes. In tegenstelling tot
traditionele schermbeschermers is het plaatsen van LIQUID-ARMOR een echt
kinderspel en is er geen risico op luchtbellen. Het gaat uw scherm niet
gewoon plastificeren, het gaat uw scherm letterlijk sterker maken.
De vloeibare vorm van LIQUID-ARMOR laat hem toe om 100% compatibel te
zijn met de glazen schermen van al uw multimedia toestellen (smartphones,
tablets, fotoapparaten, GPS, PSP, …) maar ook, bijvoorbeeld, met de glazen
van uw bril. Onafhankelijk van vorm of grootte, zal LIQUID-ARMOR zich
perfect aanpassen. Van nu af aan zal één enkel product volstaan om al uw
lievelingsobjecten te beschermen.
Digicom Belgium is de exclusieve verdeler voor LIQUID-ARMOR in de
Benelux. LIQUID-ARMOR is beschermd door een internationaal brevet
gedeponeerd door het Amerikaans bedrijf Dynatron Corporation.
Met vriendelijke groeten,
Digicom Belgium s.a.
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Werkt op alle
glazen
oppervlakken

Uiterst gemakkelijk
om te plaatsen

Compatibel met alle
vormen of maten

100% onzichtbaar

Vanaf €9,90

Eén doekje volstaat
om een iPad of twee
iPhones te
behandelen

Tot 6 maanden
volledige
bescherming
Verschillende
formaten:
x1, x2, x4
of een 10ml spray
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LIQUID-ARMOR, pure magie ? Zeker niet !
Om zaken eenvoudig te maken, zou men LIQUID-ARMOR kunnen vergelijken met een
uiterst verfijnde lak. Vandaar de designatie: nanotechonologie.
Nanotechnologie ?
Nanotechnologie is niet enkel een chic woord bestemd om verkoopcijfers te doen stijgen,
het is eerst en vooral een wetenschappelijke aanduiding. Volgens Wikipedia is
nanotechnologie de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grootteorde
van nanometers (nm). Een nanometer is een miljardste van een meter of een miljoenste van een
millimeter. In andere woorden : 1nm = 0.000001mm = 0.000000001m. Met
nanotechnologie zijn wij dus bezig met het heel heel kleine.
Wat heeft dat te maken met mijn scherm ?
Alhoewel uw scherm, bij eerste zicht,
perfect glad blijkt te zijn, ziet het er, op
nanometrische schaal, meer uit als
schuurpapier. Alles is kwestie van
verhoudingen: Naar verhouding is Moeder
Aarde gladder dan een biljartbal.
Het zijn deze voor het blote oog
onzichtbare
onevenheden
die
het
kwetspunt van glazen schermen zijn. Zoals
een mier die op muren kan kruipen omdat
ze op grepen op haar maat kan vinden,
glijden vet- en stofpartikels niet over het
scherm maar blijven ze in die sporen
hangen. Wanneer ze daar goed vastzitten,
trekken ze andere partikels aan, enz…

Prise de vue microscopique d’une surface vitrée.
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Het principe is hetzelfde voor krassen. Met een mes zou het voor u ook gemakkelijker
zijn om een oneven oppervlak (een muur) te krassen dan een glad oppervlak (een ruit).
Al die kleine objecten die jouw scherm dagelijks aantasten, beschadigen het doordat ze
in de sporen blijven hangen en dat ze maar log geraken door de boorden ervan te
beschadigen.
U hebt het waarschijnlijk al geraden, onze bedoeling is dus ervoor te zorgen dat we uw
schermoppervlak zo glad mogelijk maken zodat alle partikels erover glijden zonder
nooit vast te hangen. Dit fenomeen is ook bekend als het “Lotuseffect”.
Het Lotuseffect?
De bladeren van lotusbloemen hebben
de eigenschap dat waterdruppels
erover rollen zonder zich nooit te
verspreiden. Dat is te wijten aan hun
nanometrische ruwheid.
Dit fenomeen wordt dankzij LIQUIDARMOR toepasbaar aan schermen.
Door zijn moleculaire structuur en
dichtheid
kan
LIQUID-ARMOR
sijpelen in alle onevenheden van uw
scherm en ze vullen. Zo wordt een
ruwheid ontwikkeld dat kleiner is dan
1nm. Nu de wisselvalligheden
zodanig verkleind zijn, biedt het
scherm geen greep meer aan
dagelijkse mishandelingen.

Image générée par ordinateur de l'effet lotus avec trois
gouttes d'eau reposant sur les microstructures.

Er kan dus nu niets meer misgaan met mijn scherm?
Perfectie bestaat niet en, indien u opzettelijk een scherp of schurend object op uw scherm
brengt, zal deze wel beschadigd geraken. Dit zijnde, in het kader van een normaal
gebruik, biedt LIQUID-ARMOR aan uw scherm de beste bescherming die tegenwoordig
beschikbaar is.
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Het is aanbevolen om het product
voor het slapen aan te brengen en
het toestel overnacht te laten
rusten. Let erop dat Liquid-Armor
enkel glazen schermen beschermt.

Schakel uw toestel uit en laat het
enkele minuten afkoelen.
Verwijder alle sporen van vet en
stof met behulp van het
microvezel doekje dat samen met
de Liquid-Armor geleverd is.

Veeg het scherm, gedurende 10 à
20 seconden, van onder naar
boven met het Liquid-Armor
doekje. Let erop dat de toepassing
van het product in één enkele
richting moet gebeuren. Bij deze
fase kan het zijn dat er witte
sporen op het scherm verschijnen.

Na 10 minuten kunt u weer
gebruik maken van uw toestel.
Voor een optimale bescherming is
het aangeraden om uw scherm zo
weinig mogelijk aan te raken
gedurende de eerste 24 uur.

Gedurende de eerste 24 uur moet
contact met water geheel
vermeden zijn.

Na 24 uur kan men de eventuele
witte sporen met behulp van het
microfiber doekje wegvegen.

Het scherm van uw toestel geniet
nu van een totale bescherming
voor de komende 6 maanden.
Voor intensieve gebruikers is het
echter aangeraden om het proces
na 3 maanden te herhalen.
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LIQUID-ARMOR SINGLE USE KIT
DOOS VOOR TOONBANK
25 Liquid-Armor wegwerpdoekjes
25 Microvezel doekjes
Verkoop: €9,90/st BTWin

LIQUID-ARMOR SINGLE PACK
EUROLOCK ZAKJE
1 Liquid-Armor wegwerpdoekje
1 Microvezel doekje
1 Handleiding
FR/EN/NL/DE/ES/IT/PT
Verkoop: €11,90/st BTWin

LIQUID-ARMOR DUO PACK
EUROLOCK ZAKJE
2 Liquid-Armor wegwerpdoekje
1 Microvezel doekje
1 Handleiding
FR/EN/NL/DE/ES/IT/PT
Verkoop : €19,90/st BTWin
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LIQUID-ARMOR FAMILY PACK
VERZEGELDE BLISTERVERPAKKING

4 LIQUID-ARMOR WEGWERPDOEKJES
1 Tweezijdige Microvezel doekje
1 Handleiding
Verkoop : €24,90/st BTWin

LIQUID-ARMOR BUSINESS KIT MINI
VERZEGELDE BLISTERVERPAKKING
1 Liquid-Armor spray 5ml
1 Microvezel doekje voor het kuisen
1 Microvezel handschoen voor de
behandeling
Geldig voor +/- 25 beurten
Verkoop : €34,90/st BTWin

LIQUID-ARMOR BUSINESS KIT
KARTONNEN DOOS
1 Liquid-Armor spray 10ml
1 Microvezel doekje voor het kuisen
1 Microvezel handschoen voor de
behandeling
Geldig voor +/-50 beurten
Verkoop : €49,90/st BTWin
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ENGELSTALIG
PHONEARENA
ISOURCE

GEAR DIARY
THE BOSTON GLOBE
RED FERRET

FRANSTALIG
BELGIUM-IPHONE
LE JOURNAL DU GEEK
PHONANDROID
ON N'EST PAS DES PIGEONS - RTBF (BELGISCHE TELEVISIE)

VIDEO INTRODUCTIE
VIDEO LIQUID-ARMOR
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