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Suporte de telemóvel para a grelha de ventilação do carro
#23602

Suporte universal para smartphones que se fixa facilmente na grelha de ventilação do seu carro

Características principais
• Compatível com praticamente todos os smartphones (de 65 a 90

mm de largura e até 19 mm de espessura)
• Robusto design rotativo em borracha que se encaixa nas grelhas

de ventilação mais comuns de qualquer carro
• O encaixe expansível fixa em segurança o seu smartphone,

mesmo com capa
• Ideal para navegar, ouvir música e fazer chamadas em modo

mãos-livres
• Não interfere com a visibilidade da estrada
• Total acessibilidade a todos os botões e conetores do

smartphone

O que está na caixa
• Suporte de carro para smartphone

Requisitos de sistema
• Smartphone com largura entre 65 e 95 mm (até 19 mm de espessura)
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Safely Secured
With the Trust Runo Air Vent Car Phone Holder you can keep
your smartphone safe and secure whilst driving. The holder
plugs into your car’s air vent and firmly holds your
smartphone (with or without a case) so you have a clear view
on your phone’s screen.

Phone Solution
The Runo is compatible with virtually all smartphones (width
65-95 mm; up to 19mm thick) and offers an all-round solution
to phone placement whilst driving. The expandable grip firmly
holds your smartphone, even with its case on. 

Eyes on the road
Thanks to its adjustable angle, the car holder can rotate 360°,
so you can safely navigate and listen to music. All smartphone
buttons and connectors are accessible, giving you a clear view
of, and access to, your screen. As the holder is not attached to
your window, it grants you a full view of the road.

Clip and Go
The sturdy holder design easily clips onto most car air vents,
and a padded grip keeps your phone scratch-free. At the end
of your journey, you can easily detach your phone. What’s
more, its ultra-compact size makes it easy to store or take
with you.
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GERAL
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

75 mm

Depth of main product
(in mm)

92 mm Total weight 53 g

Weight of main unit 53 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Min. 55mm and Max. 90mm

width.
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