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Magnetische telefoonhouder met plakbevestiging (duo pack)
#22826

Magnetische houder voor alle smartphones die u gemakkelijk overal op het dashboard van uw auto kunt bevestigen

Eigenschappen
• Duopak, voor bestuurder en passagier
• Met 4 metalen platen om aan uw telefoon te bevestigen of in uw

telefoonhoes te steken
• Magnetische bevestiging: Bevestig uw telefoon snel en stevig

aan de houder, zelfs met hoes
• Veilige magneet: de functionaliteit van uw smartphone gaat niet

verloren
• Alle toetsen en aansluitingen van uw smartphone zijn volledig

toegankelijk
• Ideaal voor navigeren, muziek afspelen en handsfree bellen via

uw smartphone

Wat zit er in de verpakking
• 2 magnetische telefoonhouders
• 2 zwarte, ronde metalen platen
• 2 zwarte, rechthoekige metalen platen
• 4 stuks beschermfolie
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Smartphones
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Trust Nalo
Met de zelfklevende magneethouder van Nalo kunt u alle
smartphones eenvoudig aan uw dashboard koppelen. Op
deze manier heeft u perfect zicht op uw scherm. Plak de
magneet op uw dashboard en koppel uw telefoon aan het
magnetische plaatje. Zo kunt u altijd bij alle toetsen en
aansluitingen op uw telefoon zonder verlies van
functionaliteit.  Daardoor is hij ideaal voor navigatie, muziek
afspelen en zelfs handsfree bellen via uw smartphone in de
auto. En met deze duoverpakking kunt u hem op twee
plaatsen gebruiken. Niet alleen de bestuurder, maar ook
bijvoorbeeld een passagier kan gebruikmaken van hands-free
bellen in de auto.



Nalo Adhesive Magnet Phone Holder (duo pack)

Publicatie datum: 09-07-2019 Artikelnummer: 22826
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/22826
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439228267
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/22826/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT TOP 1
PRODUCT SIDE 1

PRODUCT EXTRA 1

PACKAGE FRONT 1 PACKAGE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

