Veel gestelde vragen over de anti straling telefoon hoesjes van Protecht – om u zo goed mogelijk
van dienst te zijn hebben wij voor u de antwoorden op de meest gestelde vragen door andere
Protecht gebruikers beantwoord.
1. Wie is Protecht?
Protecht is producent van anti straling telefoon hoesjes. Deze anti straling hoesjes
blokkeren de straling zodat u kunt bellen zonder dat uw hersenen blootgesteld worden aan
straling.
2. Waar staat Protecht voor?
Protecht is een samentrekking van ”Pro-tech” en ”Protect”. Wij geloven dat technologie
de toekomst heeft, maar geloven ook dat men kritisch moet zijn over de negatieve
effecten op onze gezondheid van technologische ontwikkelingen.
3. Hoe gebruik ik Protecht?
U sluit simpelweg na het opnemen van uw telefoon of het draaien van het te bellen
nummer uw Protecht anti straling hoesje. Hierdoor beschermt u uzelf tegen de
hoogfrequente smartphone straling / electrosmog.
4. Beschermt Protecht mij volledig tegen de straling van mijn telefoon?
Protecht is ontwikkeld om u optimaal te beschermen tegen straling van uw telefoon. De
Protecht covers zijn geïntegreerd met een materiaal dat hoogfrequente straling wel tot
99% blokkeert. Door deze reductie valt de stralingswaarde ver onder het niveau wat
gezondheidsinstanties aangeven als een mogelijk gevaarlijk niveau. Protecht geeft echter
geen garantie dat u met onze anti straling telefoon hoesjes 100% klachtvrij zult zijn van
stralingsklachten. Immers, de gevoeligheid voor straling varieert per persoon en volledige
blokkering van straling is niet mogelijk zonder het bereik van uw telefoon te verliezen.

5. Blokkeert Protecht mijn bereik niet?
Omdat het materiaal dat de straling blokkeert alleen in de flap die uw scherm afsluit
verwerkt is, verliest u met Protecht geen bereik.
6. Is Protecht beter dan de alternatieve producten?
Protecht richt zich op de wering van straling aan de voorzijde van uw telefoon, oftewel,
de zijde die u aan uw hoofd houdt tijdens het bellen. Hiermee is Protecht uniek. Immers,
alternatieve producten richten zich op het verminderen van de straling via bijvoorbeeld
een printplaat aan de achterzijde van de telefoon of het reduceren van de stralingsbal.
Hierdoor worden uw hersens nog steeds blootgesteld aan straling (al dan niet
gereduceerd).
7. Heeft Protecht negatieve gevolgen voor mijn telefoon?
Protecht blokkeert alleen aan de voorzijde uw telefoon, waardoor de extra hitte die
ontstaat door de blokkering van straling via alle andere zijden uw telefoon kan verlaten.
Uw telefoon kan dus geen schade oplopen van het gebruik van Protecht anti straling
hoesjes.
8. Hebben jullie Protecht ook voor andere modellen?
Momenteel hebben wij alleen voor iPhone & Samsung modellen voorradig, maar spoedig
zullen wij ook voor andere modellen Protecht hoesjes op voorraad hebben. Bericht ons
voor welk model u een Protecht anti stralingshoesje wilt hebben en wij geven het door aan
de ontwikkelaar. Wij zullen u zo spoedig mogelijk berichten of we voor uw telefoon
binnenkort ook Protecht anti stralingshoesjes zullen voeren.

