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Θέλεις να προζηαηεσηείς από ηο κρύο ενώ ζσγτρόνως να ακούς 

μοσζική και να απανηάς ζε κλήζεις; 

Αποκλειζηικά ζηα Public, θα βρεις πρωηόησποσς stereo hands free ζκούθοσς 

και προζηαηεσηικά ασηιών καθώς και γάνηια για οθόνες αθής ηης SBS ζε 

πολύ προζιηές ηιμές! 

 

 

Τα απόιπηα wearables πνπ ζε πξνζηαηεύνπλ από ην θξύν, πξνζζέηνπλ ζηπι ζηελ 

εκθάληζε ζνπ ελώ ζνπ επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηα αγαπεκέλα ζνπ gadgets, 

έθηαζαλ ζηελ Ειιάδα θαη ζε πεξηκέλνπλ απνθιεηζηηθά ζηα Public! Όιε ηε γθάκα 

πξνϊόληωλ ηεο ηηαιηθήο εηαηξείαο SBS ζα ηε βξεηο ζηα Public ζε πξνζηηέο ηηκέο! 

Εάλ ζέιεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην tablet ζνπ αιιά θξπώλεηο θαη δελ απνρωξίδεζαη 

ηα γάληηα ζνπ, κε ηα γάνηια SBS Touch Gloves, ηα νπνία ελζωκαηώλνπλ 

κεηαιιηθέο ίλεο γηα ηε κεηάδνζε ρεηξηζκώλ αθήο, ζα θξαηάο ηα ρέξηα ζνπ δεζηά 

θαη ζπγρξόλωο ζα εξγάδεζαη ζηελ νζόλε αθήο ηνπ smartphone ή ηνπ tablet ζνπ 

Δηαηίζεληαη ζε 2 ρξώκαηα (γθξη θαη καύξν) θαη ζε 2 κεγέζε (large θαη medium). 

             

Θέιεηο λα πξνθπιάμεηο ηα απηηά ζνπ ή ην θεθάιη ζνπ από ην ηζνπρηεξό θξύν αιιά 

ηαπηόρξνλα λα αθνύο ηελ αγαπεκέλε ζνπ κνπζηθή; Τα προζηαηεσηικά ασηιών 

Handsfree SBS Fur και Handsfree SBS Wool κε γνύληλε θαη κάιιηλε επέλδπζε 

αληίζηνηρα θαζώο θαη νη ζθνύθνη- ακοσζηικά Handsfree SBS Wintercap νη νπνίνη 

δηαηίζεληαη ζε 3 ρξώκαηα (γθξη, θίηξηλν, καύξν), ζπλδπάδνπλ ζηπι θαη ηερλνινγία 

ελώ πξνζηαηεύνπλ από ην θξύν! Δηαζέηνπλ εξγνλνκηθή, κνληέξλα ζρεδίαζε θαη 

ελζύξκαην κηθξόθωλν ζην θαιώδην κε θνπκπί ειέγρνπ ηεο έληαζεο γηα λα 

απαληάο γξήγνξα ζηηο θιήζεηο ζνπ. Είλαη ζπκβαηά κε όια ηα smartphone θαη tablet 

θαζώο έρνπλ ελζύξκαηε ζύλδεζε κε Jack 3.5mm. 

http://www.public.gr/cat/wearables-gadgets/wearable-accessories/?addFacet=449023%253ASBS&sortOrder=ascending&sortMode=&sortProperty=publicBestsellerRank&parentCategoryId=cat6640020pp&fso=449023
http://www.public.gr/cat/wearables-gadgets/wearable-accessories/?addFacet=449023%253ASBS&sortOrder=ascending&sortMode=&sortProperty=publicBestsellerRank&parentCategoryId=cat6640020pp&fso=449023
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Φέηνο ηα Χξηζηνύγελλα ηα πην πξωηόηππα δώξα γηα ηνπο θίινπο, ηελ νηθνγέλεηα 

ζνπ ή γηα ηνλ εαπηό ζνπ, ζα ηα βξεηο ζηα Public! Καη κελ μερλάο πωο κε έλα θιηθ 

ζην online νδεγό δώξωλ ηνπ public.gr ζα βξεηο απηό πνπ αλαδεηάο γηα θάζε ηύπν 

κέζα από 500.000 πξνηάζεηο δώξωλ ζε κηα κεγάιε γθάκα ηηκώλ! 

Θέλεις πρωηόησπα τριζηοσγεννιάηικα δώρα. Θέλεις Public. 

http://www.public.gr/

