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Telefon komórkowy towarzyszy nam nieustannie. Pomimo stosowania etui dla smartfonów czy też szkła lub
folii, nie zawsze udaje nam się uniknąć przykrych konsekwencji upadku. Wyświetlacze LCD to jedna z
najbardziej poszukiwanych części do telefonu. W przypadku, gdy zarysowania lub pęknięcia nie są zbyt
widoczne, z reguły urządzenie może być w dalszym ciągu używane, jeżeli nie sprawia problemów w obsłudze.
Należy jednak pamiętać o tym, że czasami nawet mniejsze pęknięcia mogą z czasem doprowadzić do
większych uszkodzeń wyświetlacza LCD smartfona. Dlatego zaklejanie ekranu taśmą czy folią może się nie
sprawdzić na dłuższą metę. Co więcej, pod pęknięciami może zbierać się wilgoć, co stanowi duże zagrożenie
dla naszego urządzenia. Co więcej, jeśli ekran nie reaguje na nasz dotyk bądź uniemożliwia nam przeglądanie
treści, zdecydowanie powinniśmy pomyśleć o nowym wyświetlaczu LCD do telefonu.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Impacto. Oferujemy szeroki wybór części gsm, w tym wysokiej jakości
wyświetlacze LCD do telefonów, a także ładowarki do telefonu, uchwyty na telefon do samochodu, kable usb
oraz inne akcesoria i części do telefonów.
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