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Suporte de Apple Watch de 38 mm para a grelha de ventilação do carro
#20921

Suporte para a grelha de ventilação do carro, para carregar o seu Apple Watch de 38 mm enquanto conduz

Características principais
• A solução ideal para carregar o seu Apple Watch no carro
• Solução de carga em três passos: fixe o suporte à grelha de

ventilação, monte o cabo de carregamento magnético da Apple
e encaixe, deslizando, o seu Apple Watch nos ganchos

• Utilize o cabo de carregamento magnético da Apple fornecido
com o seu Watch

• Mantém o seu Apple Watch fixo e à vista no carro
• Encaixa nas grelhas de ventilação de todos os carros, conforme

indicado
• O encaixe perfeito mantém o seu Apple Watch seguro no lugar,

mesmo nas estradas mais irregulares

O que está na caixa
• Suporte para a grelha de ventilação do carro
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Apple Watch de 38 mm
• Cabo de carregamento magnético da Apple
• Para carregar: Carregador de isqueiro de 12 Volts



Charging Car Holder for Apple Watch 38mm

Data de publicação: : 07-08-2021 Número do artigo: 20921
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/20921
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439209211
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/20921/materials

PRODUCT VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

PACKAGE FRONT 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT FRONT 2

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

