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Suporte para telemóvel magnético aderente pacote duplo
#22826

Suporte magnético de carro para todo o tipo de smartphones que aderem facilmente a qualquer parte do tablier

Características principais
• Pacote duplo, para o condutor e o passeiro
• Com 4 placas metálicas para fixar ao telemóvel ou inserir na

respetiva capa
• Fixação magnética: Fixa de forma rápida e segura o telemóvel

no suporte, mesmo com capa
• Íman seguro: sem perda de funcionalidade do smartphone
• Total acessibilidade a todos os botões e ligações do smartphone
• Ideal para navegar, ouvir música e fazer chamadas em modo

mãos-livres através do smartphone

O que está na caixa
• 2 suportes magnéticos para telemóvel
• 2 placas metálicas redondas pretas
• 2 placas metálicas retangulares
• 4 películas de proteção para PC
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Smartphones até 6 polegadas



Nalo Adhesive Magnet Phone Holder (duo pack)

Data de publicação: : 09-07-2019 Número do artigo: 22826
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/22826
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439228267
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/22826/materials

Trust Nalo
With the Nalo Adhesive Magnet Holder, you can easily attach
all smartphones to your dashboard. In this way, you have a
perfect view of your screen. By attaching the magnet to your
dashboard and the metal plate to your phone by sticking it on
or inserting it into your case, you’ll have full access to your
phone’s buttons and connectors at all times without losing
functionality.  This makes it ideal for navigation, playing music
and even hands-free calling via your smartphone in the car.
And with this duo pack, you can use it on two places. Not only
the driver but also a passenger, for example, can enjoy
hands-free phone use in the car!
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