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Universele smartphonehouder van siliconen voor op de fiets
#22494

Universele smartphonehouder van soliconen om op het stuur van uw fiets of motor te bevestigen

Eigenschappen
• Universele smartphonehouder om op het stuur te bevestigen,

geschikt voor fietsen en motoren
• Verstelbare band die de houder stevig aan elk stuur van 20 tot

30 mm bevestigd houdt
• Rekbaar ontwerp van siliconen zet elk smartphonemodel stevig

vast
• Toetsen en aansluitingen van uw smartphone zijn eenvoudig

toegankelijk
• Ideaal voor navigeren, het afspelen van muziek en handsfree

bellen
• Compatibel met alle smartphones tot 80 x 160 mm

Wat zit er in de verpakking
• Universele smartphonehouder van soliconen

voor op de fiets

Systeem vereisten
• Geschikt voor een smartphone met een maximale grootte van 6 inch (80 x 160

mm)
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ALGEMEEN
Device size (in inches) 6.0 Height of main product

(in mm)
175 mm

Width of main product
(in mm)

62 mm Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight 53 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions For all phones up to 80 x 160

mm
Compatible Brands Apple, Google, HTC, Huawei,

LG, Motorola, Samsung,
Sony

FEATURES
Special features Suitable for bicycle and

motorbike, adjustable
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