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Tablethouder voor op de voorruit
#23603

Universele houder voor je tablet om aan de voorruit in je auto te bevestigen

Eigenschappen
• Premium en universele tabletbevestiging voor aan de autoruit
• Verstelbare bevestigingsklem zet een tablet tot een breedte van

195 mm stevig vast
• Met sterke zuignap die de houder snel en veilig bevestigt
• Ideaal voor het afspelen van muziek, gebruik van de

spraakassistent of films kijken
• Volledig verstelbaar voor de perfecte kijkhoek
• Zowel horizontaal als verticaal te gebruiken

Wat zit er in de verpakking
• Tablethouder voor in de auto
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Voor een tablet met een minimale breedte van 115 mm
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Veilig en klemvast
Met de Trust Runo Air Telefoonhouder Voor Luchtrooster
Auto heb je een veilige plek voor je smartphone terwijl je rijdt.
De houder bevestig je aan het luchtrooster van je auto. Hij
houdt je smartphone (met of zonder case) stevig vast, voor
een onbelemmerd zicht op het scherm van je telefoon.

Oplossing voor je telefoon
De Runo is geschikt voor vrijwel alle smartphones (breedte
65-95 mm; diepte tot 19mm) en is de oplossing om je telefoon
bij je te hebben terwijl je rijdt. De verstelbare klem houdt je
smartphone, zelfs met een hoesje eromheen, stevig vast.

Zicht op de weg
Dankzij zijn verstelbare ontwerp kun je de houder 360°
draaien, zodat je veilig kunt navigeren en naar muziek kunt
luisteren. Alle knoppen op en aansluitingen van je telefoon
blijven toegankelijk, zodat je je scherm blijft zien en toegang
tot je scherm houdt. Aangezien de houder niet op je voorruit
bevestigd wordt, houd je volledig zicht op de weg.

Gemakkelijk in gebruik
De stevige houder bevestig je gemakkelijk aan de meest
gangbare luchtroosters in auto’s. Door zijn rubberen klem
blijft je telefoon krasvrij en aan het einde van je reis kun je je
telefoon gemakkelijk uit de houder halen. Daarbij kun je de
houder door zijn ultracompacte ontwerp gemakkelijk
opbergen en meenemen.
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ALGEMEEN
Main material ABS Device size (in inches) 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0

Height of main product
(in mm)

140 mm Width of main product
(in mm)

120 mm

Depth of main product
(in mm)

30 mm Total weight 145 g

Weight of main unit 145 g

COMPATIBILITY
Max tablet dimensions Min. 111mm, Max. 195mm

width.
Compatible Device Types Tablet
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