Tru Virtu apresenta Pearl
O porta-cartões leve e belo como uma pérola
A Tru Virtu acaba de disponibilizar ao mercado português o novo e atrativo porta-cartões de alumínio Pearl. Com
design e engenharia alemães, o Pearl é um dos mais finos e leves porta-cartões existentes (pesa apenas 44gr), e é
unisexo.
De dimensão pequena (104 x 67 x 17 mm), o novo modelo da Tru Virtu encaixa perfeitamente em qualquer bolso e inclui
um gancho para colocar um cordão que pode servir como fio para pendurar ao pescoço ou funcionar como apoio a portachaves. Multifuncional, tem um fecho em leque e capacidade para guardar até 25 cartões de visita ou oito cartões de
débito/crédito, carta de condução, cartão único e também notas.
Em época de férias, o Pearl pode representar a solução ideal para guardar todos os seus cartões num só
compartimento, sem que corra o risco da desmagnetização (radiação eletromagnética), de factores externos como
salpicos de água ou de pressão mecânica (dobras ou deformações). E mantém a caraterística da marca quanto à
tecnologia de proteção RFID (contra a cópia ilegal de dados pessoais e informação registada nos cartões de crédito).
A Tru Virtu é a solução perfeita para quem gosta de acessórios práticos, modernos e resistentes!
PVP recomendado: 22 euros

Para mais informações, não hesite em contactar-me:
Inês Santos | + 351 21 099 37 67 e/ou + 351 96 209 02 67
E-mail: ines.santos@pressdirecto.com

Sobre a Tru Virtu www.truvirtu.com:
A Tru Virtu é uma marca de origem alemã, cuja filosofia consiste na criação de objetos funcionais e
inovadores, utilizando os mais avançados materiais, como o alumínio anodizado e polímeros de alta
qualidade, conferindo leveza e robustez aos mesmos.
O design moderno dos seus acessórios rege-se pelo lema “máxima funcionalidade, num tamanho
mínimo”, ajudando a economizar espaço e garantindo a segurança dos documentos pessoais.
Compatíveis com todos os cartões disponíveis comercialmente, as carteiras Tru Virtu® têm como
vantagens a proteção dos cartões contra a desmagnetização, a digitalização RFID ilegal ou contra os
factores externos (salpicos de água, neve, areia) ou pressão mecânica (dobras e deformações).
Os produtos Tru Virtu encontram-se à venda em papelarias, livrarias e lojas de souvenirs de todo o país.
Para obter mais informações sobre os pontos de venda, contacte Anjersil - António Jerónimo da Silva,
Lda, através de + 351 21 922 51 70 ou geral@anjersil.com.
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