Bari Flexible Phone holder for bikes - red

Suporte universal de bicicleta em silicone para smartphones

Suporte universal em silicone para smartphone, para montar no guiador da bicicleta ou moto

Características principais

• Suporte universal para smartphone de montagem no guiador,
indicado para bicicletas ou motos
• Tira ajustável que fixa o suporte com firmeza a qualquer guiador
com 20 a 30 mm de diâmetro
• Design em silicone elástico que suporta com firmeza qualquer
modelo de smartphone
• Fácil acesso aos botões e ligações do smartphone
• Ideal para navegar, ouvir música e fazer/receber chamadas em
modo mãos-livres
• Compatível com todos os smartphones até 80 x 160 mm

O que está na caixa

• Suporte universal de smartphone em
silicone para bicicletas

Requisitos de sistema

• Smartphone com tamanho até 6 polegadas (80 x 160 mm)
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Bari Flexible Phone holder for bikes - red
GERAL
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 Compatible Brands
mm

Apple, Google, HTC, Huawei,
LG, Motorola, Samsung,
Sony

FEATURES
Special features

Suitable for bicycle and
motorbike, adjustable
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