
Stylus Pen - black

Data de publicação: : 02-03-2021 Número do artigo: 17741
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/17741
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439177411
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/17741/materials

Caneta tátil
#17741

Caneta tátil para utilizares confortavelmente o ecrã tátil do teu tablet ou smartphone

Características principais
• Caneta tátil para um controlo confortável sobre o teu

smartphone ou tablet
• O bico em borracha evita que danifiques o ecrã tátil
• Adequada para desenhar, escrever e tomar notas
• Fabricada em alumínio resistente
• Inclui um clipe para manter a caneta bem fixa no lugar

O que está na caixa
• Caneta tátil

Requisitos de sistema
• Smartphone ou tablet
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GERAL
Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

9 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 10 g

Weight of main unit 10 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

CORES
Stylus Pen - black
17741

Stylus Pen - pink
18513

Stylus Pen - red
19847

Stylus Pen - blue
18512

Stylus Pen - silver
18511
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