
Airvent Car Holder for smartphone

Data de publicação: : 05-07-2019 Número do artigo: 21806
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/21806
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439218060
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/21806/materials

Suporte de smartphones para a grelha de ventilação do carro
#21806

O suporte universal para smartphones até 6 polegadas que se liga instantaneamente na grelha de ventilação do seu
carro

Características principais
• O grampo expansível suporta de forma segura o seu

smartphone, mesmo com capa
• A ligação rotativa resistente encaixa em qualquer grelha de

ventilação sem riscar
• Mantém toda a atenção visual na estrada
• Fácil acesso a todos os botões e ligações do smartphone
• Ultra pequeno: fácil de guardar e transportar
• 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 55 e 90 mm
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GERAL
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

35 mm Total weight 45 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions All phones up to 55-90 mm

wide
Compatible Brands Apple, Huawei, LG,

Microsoft, Motorola,
Samsung, Sony

FEATURES
Special features Rotatable, adjustable, 360

degree turnable
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