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Yüksek Kaliteli Araç Telefon Tutucu
#23600

Aracınızın ön camına takılabilir yüksek kaliteli ve evrensel araç telefon tutucu

Key features
• Her çeşit otomobil ön camı ile uyumlu yüksek kaliteli araç telefon

tutucu
• Güvenli ve kolay takılabilir vantuz düzeneği
• Ayarlanabilir açı ve 360 derece dönebilen tutucu
• Ayarlanabilir sabitleme kelepçesi: her çeşit akıllı telefonu kılıfında

dahi sağlam bir şekilde tutar
• Akıllı telefonunuz yalnızca tek elinizi kullanarak çıkartmak için

serbest bırakma tuşu
• Apple, Samsung, Huawei ve diğer telefon markları ile uyumludur

What's in the box
• Akıllı telefon tutucu
• Kullanıcı kılavuzu

System requirements
• 54 - 83 mm arasında bir genişliğe sahip akıllı telefon
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Güvenli
Trust Runo Premium Araba Telefon Tutucusu ile telefonunuzu
kolayca arabanızın ön camına takabilirsiniz. Premium ve
evrensel tutacak, telefonunuzu sıkıca tutar ve telefon ekranını
açık bir şekilde görebilmenizi sağlar.

Telefon Çözümü
Runo, Apple, Samsung ve Huawei gibi tüm büyük markaların
telefonlarıyla uyumludur ve aracınızda telefonunuzu
sabitleyebileceğiniz bir çözüm sunar. Ayarlanabilir sabitleme
kıskacı sayesinde telefonunuzu kılıfıyla birlikte sağlamca tutar. 

Rahat Kontrol
Trust Runo Premium Araba Telefon Tutucusu son derece
rahattır. Telefon tutucusunun tam olarak ayarlanabilir bir
görme açısı vardır ve 360 derece dönebilir. Dahası, tüm
telefon tuşları ve konektörlere kolayca ulaşabilir; ekranınızı
kolayca görebilir ve kullanabilirsiniz.

Kolay Yerleştirme
Sağlam tutucu tasarımı, kolay ve güvenli montaj için güç
çekimli vakuma sahiptir. Kaplamalı bir kıskaç telefonunuzu
sıkıca tutup çizikleri önler. Serbest bırakma tuşuna basarak
telefonunuzu tek elinizle kolayca çıkarabilirsiniz.
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GENERAL
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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