Thano Tablet Headrest Car Holder

Suporte de tablet para encosto de cabeça do banco do carro

Suporte universal para fixar tablets ao encosto de cabeça do carro

Características principais

• Suporte premium e universal de tablet para o encosto de cabeça
do carro
• Grampo de fixação ajustável que fixa em segurança tablets até
195 mm de largura (7 a 11 polegadas)
• Fixação fácil e segura no encosto de cabeça de qualquer carro
• Ideal para manter as suas crianças entretidas com filmes e jogos
• Totalmente ajustável para um ângulo de visualização perfeito
• Para utilização na horizontal e vertical

O que está na caixa

• Suporte de carro para tablet

Requisitos de sistema

• Tablet com largura de 115 até 195 mm

• Guia do utilizador
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Thano Tablet Headrest Car Holder
Safely Secured
With the Trust Thano Car Tablet Headrest Holder you can
easily mount your tablet to your car’s headrest. The premium
and universal mount firmly holds your tablet whilst keeping
passengers in the backseats entertained.

Tablet Solution
The Thano is compatible with all tablets up to 195mm wide
(7-11") and offers an all-round solution to tablet placement
whilst driving. Thanks to its adjustable fixing clamp, it can
firmly hold your tablet even with its case on.

Car Entertainment
Let them watch a movie or play a game; with the Trust Thano
Car Tablet Headrest Holder your kids won’t mind even the
longest drive. The tablet holder has a fully adjustable viewing
angle so that your tablet can be used in both a horizontal and
vertical orientation - suited for watching all types of media. All
tablet buttons and connectors are easily accessible, so full
access to and view on the screen is ensured.

Easy Placement
The sturdy holder design has a secure and easy grip that can
be attached to the headrest of any car. A padded clamp grips
your tablet, whilst keeping it scratch-free.
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Thano Tablet Headrest Car Holder
GERAL
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.
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Compatible Device Types Tablet
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