Runo Phone Windshield Car Holder

#23600

Suporte Premium de Telemóvel para o Carro

Suporte de telemóvel para o carro premium e universal para fixar ao para-brisas do seu carro

Características principais

• O suporte premium de telemóvel para o carro, para qualquer
para-brisas
• Seguro e com fácil fixação graças à montagem com ventosa
• Ângulo ajustável e suporte que pode rodar 360 graus
• Pega de fixação ajustável: sustenta firmemente qualquer
smartphone, mesmo que tenha uma capa protetora
• Botão de desengate para retirar o seu smartphone utilizando
apenas uma mão
• Compatível com Apple, Samsung, Huawei e outras marcas de
telefones

O que está na caixa

• Suporte para Smartphone

Requisitos de sistema

• Smartphone com largura entre 54 e 83 mm

• Guia do utilizador
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Runo Phone Windshield Car Holder
Safely Secured
With the Trust Runo Premium Car Phone Holder you can
easily mount your phone to the windscreen of your car. The
premium and universal mount firmly holds your phone so you
have a clear view on your phone’s screen.

Phone Solution
The Runo is compatible with phones of all major brands, such
as Apple, Samsung and Huawei and offers an all-round
solution to phone placement in your car. Thanks to its
adjustable fixing clamp, it can firmly hold your phone even
with its case on.

Convenient Control
The Trust Runo Premium Car Phone Holder is extremely
convenient. The phone holder has a fully adjustable viewing
angle and can rotate 360 degrees. Furthermore, all phone
buttons and connectors are easily accessible, so you have a
clear view on and access to your screen.

Easy Placement
The sturdy holder design is equipped with a strong suction
cup for easy and safe mounting. A padded clamp grips your
phone whilst keeping it scratch-free. You can easily detach
your phone with one hand by simply pushing the release
button.
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Runo Phone Windshield Car Holder
GERAL
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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