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Tablethouder voor hoofdsteun
#23604

Universele houder voor een tablet om aan een hoofdsteun in je auto te bevestigen

Eigenschappen
• Premium en universele tablethouder voor aan een hoofdsteun

in je auto
• Verstelbare bevestigingsklem zet een tablet tot een breedte van

195 mm stevig vast
• Veilig en gemakkelijk vast te klemmen op de hoofdsteun van

elke auto
• Ideaal om je kinderen te vermaken met films en games
• 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 breedte van 115 tot 195 mm
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Veilig en klemvast
Met de Trust Thano Tablethouder Voor Autohoofdsteun kun
je je tablet eenvoudig bevestigen aan de hoofdsteun van de
auto. De premium en universele houder klemt je tablet stevig
vast en is een handige oplossing om passagiers op de
achterbank te vermaken.

Oplossing voor je tablet
De Thano is geschikt voor alle tablets met een breedte tot 195
mm (7-11”) en biedt de oplossing om je tablet bij je te hebben
terwijl je rijdt. De verstelbare klem houdt je tablet, zelfs met
een hoesje eromheen, stevig vast.

Auto-entertainment
Laat ze een film kijken of games spelen; met de Trust Thano
Tablethouder Voor Autohoofdsteun zullen kinderen zelfs
tegen de langste autoritten geen bezwaar meer maken. De
tablethouder heeft een volledig verstelbaar ontwerp en kan
zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden – voor alle
soorten media. Alle knoppen en ingangen op je tablet blijven
gemakkelijk toegankelijk, zodat je volledig zicht op en toegang
tot je scherm hebt.

Gemakkelijk in gebruik
De solide houder is gemakkelijk en stevig vast te maken aan
de hoofdsteun van elke auto. Door de met rubber beklede
klemmen blijft je tablet krasvrij en aan het einde van je reis
kun je je tablet gemakkelijk uit de houder halen.
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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)

200 mm Width of main product
(in mm)

85 mm

Depth of main product
(in mm)

30 mm Total weight 155 g

Weight of main unit 155 g

COMPATIBILITY
Max tablet dimensions Min. 111mm, Max. 200mm

width.
Compatible Device Types Tablet
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