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®ABOUT XPRUXحول إكس بروكس®

ألمانيــة  تجاريــة  عالمــة  هــي   XPRUX بروكــس®  إكــس 
متخصصــة فــي شاشــات الحمايــة. فــي إكــس بروكــس نحــن 
ملتزمــون بتقديــم منتجــات عاليــة الجــودة بســعر مناســب. 
مهمتنــا هــي تعزيــز أنمــاط حيــاة عمالئنــا من خــالل المنتجات 
ــة ذات القيمــة والجــودة  والخدمــات ذات العالمــات التجاري
المرتفعــة. نحــن نفخــر بجميــع منتجاتنــا ، بمــا فــي ذلــك 

ــة مــن الزجــاج المعــزز. مجموعــات الحماي

XPRUX® is a German brand specialized in 
screen protection. We are committed to offering 
top-quality products at a reasonable price. Our 
mission is to enhance our customers› lifestyles 
through branded products and services of 
elevated value and quality.
We take pride in all our offerings, including our 
tempered glass protection kits.
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حماية شاشة الجّوال من الزجاج 
الُمعّزز

TEMPERED GLASS SCREEN 
PROTECTOR

حمايــة شاشــة الجــّوال مــن إكــس بروكــس® تعــد مــن بيــن 
لتوّفــر  تقويتهــا  تــم  المتوفــرة،  الشاشــة  أقــوى حمايــات 
ــة  ــار الصالب ــث توافــق معي ــة أقــوى مــن الفــوالذ حي صالب
المــواد  لقيــاس صالبــة  مــوس  علــى مقيــاس  بنــاًءا   9H
المعدنيــة، حيــث أثبتــت مقاومتهــا للخــدش والصدمــات.
بالكامــل  الجــّوال  شاشــة  ســطح  لتغطــي  تصنيعهــا  تــم 

متناهيــة. وبدقــة 

XPRUX ® screen protection is made of tempered 
glass—the toughest protection glass on the 
market. It is a premium strengthened glass with 
a hardness stronger than steel (9H) according 
to the Mohs scale of mineral hardness. Which 
proves it is impact and shock-resistant.
It is Precisely cut to cover the entire flat surface 
of your device screen.
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مميزات رائعة لحماية شاشة
إكس بروكس® للجّوال

GREAT ADVANTAGES OF 
XPRUX® SCREEN PROTECTION

شاشــة  علــى  التثبيــت  ودقيقــة  ســهلة 
فقــط ثــواٍن   5 خــال  الجــّوال 

ــزي آب يمكنــك تثبيــت  مــع أداة التثبيــت إي
حمايــة إكــس بروكــس بســرعة وبدقــة خــالل 

5 ثــوان فقــط.

مقاومة للخدوش
إكــس  الجــّوال مــن  تتمتــع حمايــة شاشــة 
 9H بروكــس بزجــاج معــزز بمقيــاس صالبــة
نقــاء  للخــدش مــع  ممــا يجعلهــا مقاومــة 

عالــي.

مقاومة آلثار البصمات والمواد الدهنية
تمنــح  متقدمــة  نانــو  بطبقــة  مغطــى 
مقاومــة آلثــار بصمــات األصابــع والمــواد 

لدهنيــة. ا

تصميم مقاوم للغبار
األقــدم  واإلصــدارات   12 ايفــون  ألجهــزة 
تــم تصمييــم حمايــة شاشــة إكــس بروكــس 
مــع فتحــة مخصصــة لســماعة صــوت األذن 
تمنــع األتربــة والشــوائب مــن الدخــول إلــى 

الســّماعة.

Accurately install within 5 
seconds
With Easy App, you can 
accurately install XPRUX within 5 
seconds, a perfect match.

Anti-scratch
9H Hardness, Anti-scratch, HD 
Ultra-clearness.

Oleophobic nano-coating, anti-
fingerprint
Advanced oleophobic coating 
to prevent residue, fingerprint, 
oil, and smudge.

Dust-proof design
Close-knit dust-proof net 
covering the receiver to 
prevent any particles, for iPhone 
12 series and the older versions.
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أسباب تجعلك تستخدم حماية
الزجاج المعزز من إكس بروكس®

WHY TO CHOOSE XPRUX®

TEMPERED GLASS PROTECTION

أبعاد دقيقة تناسب تماًما مقاسات شاشة جّوالك.	 
تصميم مثالي بدون أي ميالن عند الحافة.	 
ُيناسب تماًما شاشة جّوالك بدون وجود فّقاعات على الحافة.	 
يغطــي كامــل الشاشــة األماميــة مــع المحافظــة علــى مســاحة 	 

مناســبة تجعلــه صديًقــا ألغطيــة الحمايــة الخلفيــة للجــّوال.

	 Accurate holes and dimensions.
	 No tilt at the edge.
	 Fits perfectly without a bubble line at the edge.
	 Covers the entire screen while leaving a small tolerance around the perimeter when used 
with a phone case.
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تقنية نانو بازما المقاومة آلثار 
بصمات األصابع

NANO-PLASMA ANTI-
FINGERPRINT ISOLATION 
TECHNOLOGY:

ــع مــن المــاء والزيــت  تتكــون بقــع العــرق وبصمــات األصاب
ومــواد أخــرى. نتعــرض عــادة للبقــع الزيتيــة والمــاء، والتــي 
ســتظهر علــى شاشــة الجــّوال مــع اللمــس وتســبب آثــار 

بصمــات األصابــع علــى شاشــة الجــّوال.
مــع طبقــة مقاومــة للدهــون وآثــار البصمــات، المطبــق 
بتقنيــة النانــو بالزمــا، مقارنــة مــع واقيــات الشاشــة الزجاجية 
العاديــة فــي الســوق ، يمكــن أن تقلــل زجــاج حمايــة الشاشــة 
مــن إكــس بروكــس بتقنيــة النانــو بالزمــا بشــكل فعــال مــن 
بصمــات األصابــع والبقــع الزيتيــة بنســبة ٪30. كمــا أنهــا 
العاديــة.  الكهربائــي  الطلــي  تقنيــة  علــى  متفوقــة  أيًضــا 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يمنــح إكــس بروكــس تجربــة لمــس 

أفضــل وعمــر افتراضــي أطــول بثــالث مــرات.

Sweat stain and fingerprint are composed 
of water, oil, and other substances. We 
are usually exposed to oil stains and water, 
which will be brought to the phone screen 
with contact and cause fingerprint.
With imported advanced anti-finger hydro-
oleophobic coating, applied with nano-
plasma technology, compared with normal 
glass screen protectors on the market, 
XPRUX tempered screen glass protection 
can effectively reduce 30% fingerprints and 
smudges. It is also superior to the normal 
electroplating technique. In addition, XPRUX 
has better hand feeling and 3 times more life 
span.
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زجاج حماية إكس بروكس® مصمم 
من مواد توّفر حماية متعددة:

XPRUX® IS MADE OF FEATURED 
MATERIALS PROVIDING MULTI-
PROTECTION:

ــى  ــة شاشــة الجــوال مــن إكــس بروكــس® عل ــوي حماي تحت
ــة: ــات حماي ــة طبق أربع

طبقة نانو مقاومة للدهون.. 1
طبقة مقاومة للخدوش ومانعة للتشظي.. 2
طبقة من الزجاج المعزز عالية الصالبة.. 3
الصق قوي سهل التطبيق والتثبيت.. 4

XPRUX® screen protection has four protective layers:

1. Oil-resistant nano-coating.
2. Scratch-resistant anti-shatter tempered glass.
3. A Premium screen protection layer.
4. Easy application adhesive.
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مميزات الزجاج المعزز لحماية إكس 
بروكس®:

6 PROTECTION FEATURES OF 
XPRUX® TEMPERED GLASS:

ــوع مــن زجــاج أســاهي  ــة، مصن -1 ذو نقــاء وشــفافية عالي
 95% بنســبة  شــفافية  يوّفــر  اليابــان،  مــن  المســتورد 
ويعطــي أحساًســا باســتخدامك للشاشــة األصليــة للجــّوال.

ــرة أطــول  -2 عمــر افتراضــي طويــل ومقــاوم للخــدش لفت
تصــل حتــى 3 ســنوات.

-3 حمايــة فائقــة ، مقاومــة للكســر حيــث تقــوم حمايــة 
إكــس بروكــس بمنــع الصدمــات الخارجيــة بشــكل فّعــال، 

مــع منــع التشــظي.

ــوت مــع طبقــة  ــاء والزي ــم ومقــاوم للم -4 ذو ملمــس ناع
ــو بالزمــا. ــة النان طــالء بتقني

أكثــر  تجعلــه  االلكتروســتاتيكي  االلتصــاق  ميــزة  مــع   5-
يقــوم  أن  شــخص  ألي  يمكــن  حيــث  للتثبيــت،  ســهولة 

الجــّوال. علــى  بتثبيتــه 

1- HD clear, transparence
Made of Asahi glass imported from Japan, 
95% transparency, it’s just like the original 
screen.

2- Durable life, its Anti-scratch for 3 year, 
hardness is 9H, anti-scratch for 3 years.

3- Super protection, Shatterproof
Effectively prevent external shocks, after 
a strong impact fragmentation reticular 
proliferation, no debris.

4- Smooth touch, Hydrophobic & oleophobic
Nano coating, smooth touch. Hydrophobic 
& oleophobic.

5- Electrostatic adsorption, automatic fits
It’s difficult to install anymore, everyone can 
DIY.
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أداة التركيب المبتكرة إيزي آب

EASY APP Installation Tool

إكــس  مــن  المعــزز  الجــوال  شاشــة  حمايــة  زجــاج  يأتــي 
بروكــس® مــع أداة التركيــب المســاعدة Easy App والتــي 
تجعــل عمليــة تطبيــق الحمايــة علــى جوالــك أمــًرا يســيًرا وال 

يســتغرق وقــت أكثــر مــن 5 ثــواٍن فقــط.

XPRUX® tempered glass screen protector comes 
with Easy App installation tool which makes 
applying the screen protector on your screen 
extremely easier and within 5 seconds only.
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إكس بروكس® خصوصية

XPRUX® PRIVACY

مصنــوع مــن زجــاج أســاهي اليابانــي عالــي الجــودة، مــع 
.LG خصوصيــة  طبقــة 

وتمــت  ملــم   0.33 بســمك  الزجاجيــة  الحمايــة  طبقــة 
معالجتهــا لمــدة 4 ســاعات لتوفيــر حمايــة ُمعــّززة أقــوى مــع 

9H التاســع  بالمقيــاس  صالبــة 
وتواِفــق (زاويــة ســقوط قطــرة المــاء) 110° وهــو مقيــاس 

يؤهلهــا لمقاومــة عاليــة للســوائل والمــواد الدهنيــة.
مــع مقاومــة لألجســام الثقيلــة حتــى وزن 64 جــرام مــن 

ارتفــاع 60 ســم، لــون إطــار الزجــاج أســود.

توفــر  خصوصيــة  حمايــة  بزجــاج  بروكــس®  إكــس  حمايــة 
عنــد  إلــى خصوصيــة  باإلضافــة  الجــّوال  لشاشــة  حمايــة 
اســتخدام الجــّوال مــع تجربــة لمــس رائعــة. شــفاف بنســبة 
ــدأ بالتالشــي مــع  ــة تب %95 عنــد النظــر مــن األمــام والرؤي

االبتعــاد بزوايــة رؤيــة 30 درجــة مــن كال الجهتيــن.

Visibility starts to limit when the mobile angles 
past 30 degrees in either direction.
Raw material: Japanese Asahi Glass
Japanese Glue + LG privacy
Thickness: 0.33mm 
Tempering time: 4 Hours Hardness: 9H 
Transparency: 95% 
Water drop angle: 110° 
Steel ball drop test:  64g*60cm 
Color: Black 

XPRUX® privacy protection glass provides 
protection for mobile screen as well as 
privacy when using mobile with great touch 
experience.



إكس بروكس® شفاف

XPRUX® CLEAR

حمايــة إكــس بروكــس® بزجــاج حمايــة شــفاف توفــر حمايــة 
لشاشــة الجــّوال باإلضافــة إلــى شــفافية ونقــاء عالــي بنســبة 

%95 مــع تجربــة لمــس رائعــة.

مصنــوع مــن زجــاج أســاهي اليابانــي عالــي الجــودة، بســمك 
0.33 ملــم وتمــت معالجتهــا لمــدة 4 ســاعات لتوفيــر حمايــة 

9H معــززة أقــوى مــع صالبــة بالمقيــاس التاســع
وتواِفــق (زاويــة ســقوط قطــرة المــاء) 110° وهــو مقيــاس 

يؤهلهــا لمقاومــة عاليــة للســوائل والمــواد الدهنيــة.
مــع مقاومــة لألجســام الثقيلــة حتــى وزن 64 جــرام مــن 

ارتفــاع 60 ســم، لــون إطــار الزجــاج أســود.

XPRUX® protection with a clear protection 
glass that provides protection for the mobile 
screen in addition to 95% high transparency 
and clarity with a great touch experience.
Raw material: Japanese Asahi Glass 
Thickness: 0.33mm 
Tempering time: 4 Hours 
Hardness: 9H 
Transparency: 95% 
Water drop angle: 110° 
Steel ball drop test:  64g*60cm 
Color: Black 
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