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Acessórios da Proporta para Treo 680… 
 

 
Após vários anos, num Mercado que se tornou extremamente competitivo, a Palm 
aparece mais uma vez provando ao seu público que eles são capazes de lançar ótimos 
aparelhos. 
O mais recente lançamento é o Treo 680, o qual encontra-se disponível em uma 
variedade de cores capturando ainda mais a atenção dos usuários de Smartphones, e 
como a Proporta não poderia ficar de fora desse novo lançamento, já possui os 
acessórios para proteger o seu novo Treo 680. A começar pela tradicional Capa Alu-
Couro, que possui uma placa rígida de alumínio embutida no couro para dar maior 
segurança a tela de seu aparelho. 
 
Para os que preferem uma capa mais fina … 
 
A Capa de Silicone é leve e absorvedora de impactos, quase não adiciona volume ao 
seu aparelho enquanto oferece uma excelente proteção contra impactos e arranhões. 
Os controles e portas do aparelho estarão sempre acessíveis, assim seu aparelho 
nunca terá de ser removido da capa. 
 
Rígida e estilosa … 
 
Caso prefira de uma proteção mais rígida, a Capa de Alumínio é a solução perfeita. 
Confeccionada com o mesmo alumínio utilizado na confecção de aéronaves, a capa é 
resistente por fora e por dentro, possuindo na parte interna um forro macio de 
neoprene para não causar danos ao seu aparelho. Proteção total tanto da parte 
externa quanto da interna. 
 
Proteção de Tela… 
 
Seja qual for a capa que você escolha, não deixe a tela de seu aparelho sem proteção. 
O Protetor de Tela Avançado da Proporta é de altíssima qualidade e de um preço 
bastante acessível. Confecionado com um plástico ultra-transparente eles são fáceis de 
aplicar, reduzem o reflexo causado pela luz solar e artificial e protege seu aparelho 
contra sujeiras e arranhões, além de poder ser utilizado mais de uma vez, pois são 
laváveis e reaprovetáveis. 
 
 
OBS: - A Proporta possui acessórios para os demais modelos Treo, bem como 
outros aparelhos Palm – visite o nosso site para ver a nossa vasta variedade. 
 


