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Araç Havalandırması Telefon Tutacağı
#23602

Akıllı telefonlar için, arabanızın havalandırmasına kolayca takılabilen evrensel araç içi tutucu

Key features
• Hemen hemen tüm akıllı telefonlarla uyumlu (genişlik 65-95 mm;

19 mm’ye kadar kalınlık)
• Sağlam, dönebilir lastikli tasarımıyla yaygın herhangi araç hava

menfezine uyuyor
• Uzatılabilir kavrama yeri sayesinde akıllı telefonunuzu kapağıyla

bile sıkıca tutar
• Navigasyon, müzik çalma ve eller serbest görüşmeler için

idealdir
• Kesintisiz şekilde dikkatinizi yolda tutar
• Tüm akıllı telefon düğmelerine ve bağlantılarına kolay erişim

What's in the box
• Akıllı telefonlar için araç içi tutucu

System requirements
• 65 - 95 mm arasında bir genişliğe (19mm kalınlığa kadar) sahip akıllı telefonlarla

uyumlu
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Güvenli
Trust Runo Hava Deliği Araba Telefon Tutucu sayesinde araba
sürerken akıllı telefonunuzu güvende tutabilirsiniz. Tutucu
arabanızın havalandırma deliğine takılır ve akıllı telefonunuzu
(kılıflı ya da kılıfsız) sıkıca tutar. Böylece telefon ekranını
rahatça görebilirsiniz.

Telefon Çözümü
Runo neredeyse tüm akıllı telefonlarla (en 65-95 mm; en fazla
19mm kalınlık) uyumludur ve sürüş yaparken telefonunuzu
yerleştirmeniz için çok katmanlı bir çözüm sunar. Uzatılabilir
kavrama yeri sayesinde akıllı telefonunuzu kapağıyla bile
sıkıca tutar. 

Gözlerinizi yoldan ayırmayın
Değiştirilebilir açısı sayesinde araba tutucu 360° dönebilir.
Böylece güvenli bir şekilde gezinti yapabilir, müzik
dinleyebilirsiniz. Tüm akıllı telefon tuşları ve konektörlere
ulaşabilir; ekranınızı kolayca görebilir ve kullanabilirsiniz.
Tutucu cama takılı olmadığı için yolun tamamını görebilirsiniz.

Takın ve Başlayın
Sağlam tutucu tasarımı çoğu araba havalandırma deliğine
kolayca takılırken, kaplamalı bir tutuş telefonunuzu çiziklerden
korur. Yolculuğunuzun sonunda telefonunuzu kolayca
çıkarabilirsiniz. Dahası, ultra küçük boyutu yanınızda
taşımanızı ya da saklamanızı kolaylaştırır.



Runo Air Phone Air Vent Car Holder

Publication date: 17-07-2020 Item number: 23602
© 2020 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/23602
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439236026
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/23602/materials

GENERAL
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

75 mm

Depth of main product
(in mm)

92 mm Total weight 53 g

Weight of main unit 53 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Min. 55mm and Max. 90mm

width.
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