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Hoogwaardige telefoonhouder voor in de auto
#23600

Hoogwaardige universele telefoonhouder voor bevestiging aan de voorruit van uw auto

Eigenschappen
• Hoogwaardige telefoonhouder, geschikt voor elke voorruit
• Stevige, eenvoudig te bevestigen zuignap
• Instelbare hoek en 360 graden te draaien houder
• De verstelbare klem houdt iedere smartphone stevig op zijn

plek, zelfs in de hoes
• Met de ontgrendelknop maakt u uw smartphone moeiteloos los

met één hand
• Compatibel met Apple, Samsung, Huawei en andere

telefoonmerken

Wat zit er in de verpakking
• Smartphonehouder
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Smartphone met een breedte tussen 54 en 83mm
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Stevige bevestiging
Met de Trust Runo Premium Car Phone Holder bevestig je je
telefoon makkelijk aan de voorruit van je auto. De
hoogwaardige universele houder zorgt dat je toestel stevig
blijft zitten, zodat jij altijd goed zicht op het scherm hebt.

Oplossing voor elke telefoon
De Runo is geschikt voor alle populaire telefoonmerken, zoals
Apple, Samsung en Huawei, en is een echte allround
oplossing om je telefoon in de auto te bevestigen. De
verstelbare klem houdt je telefoon stevig op zijn plek, zelfs
wanneer die in een hoesje zit. 

Handige bediening
De Trust Runo Premium Car Phone Holder is echt ontzettend
handig. De telefoonhouder heeft een volledig instelbare
kijkhoek en is 360 graden draaibaar. Bovendien blijven alle
telefoontoetsen en -aansluitingen makkelijk toegankelijk,
zodat je vrij zicht op en volledige toegang tot het scherm hebt.

Eenvoudige montage
Dankzij het robuuste ontwerp met een sterke zuignap kun je
de houder makkelijk en veilig monteren. De gevoerde klem
houdt je telefoon stevig op zijn plaats en voorkomt krassen.
Als je je telefoon wilt losmaken, gaat dat heel handig met één
druk op de ontgrendelknop, zodat je altijd één hand aan het
stuur kunt houden.
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ALGEMEEN
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

115 mm Width of main product
(in mm)

73 mm

Depth of main product
(in mm)

50 mm Total weight 133 g

Weight of main unit 133 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Min. 54mm and Max. 83mm

width.
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