
Premium Car Holder for smartphones

Data de publicação: : 08-07-2019 Número do artigo: 20398
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/20398
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439203981
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/20398/materials

Suporte de carro Premium para smartphones
#20398

Suporte de carro Premium para smartphones até 6 polegadas com uma forte ventosa de fixação ao para-brisas

Características principais
• Design de qualidade superior com revestimento de borracha:

uso fiável e seguro
• O grampo de fixação ajustável suporta de forma segura o seu

smartphone, mesmo com capa
• Fácil acesso aos botões e ligações do smartphone
• Ângulo regulável e rotação de 360 graus
• Botão de libertação que permite soltar o smartphone facilmente

com apenas uma mão
• Ideal para navegar, ouvir música e fazer chamadas de mãos

livres

O que está na caixa
• Suporte para smartphone
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Smartphone com largura entre 54 e 83 mm
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GERAL
Device size (in inches) 6.0

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Smartphone with width

between 54 and 83 mm
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PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BACK 1 PRODUCT VISUAL 2

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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