Thano Tablet Headrest Car Holder

#23604

Tablet Araba Başlığı Tutucu

Tabletleri koltuk başlığınıza tutturmak için evrensel araç içi tutucu

Key features

• Koltuk başlığı için birinci sınıf ve evrensel tablet tutucu
• Ayarlanabilir sabitleme kıskacı 195mm (7-11”) genişliğe kadar
tabletleri tutar
• Herhangi arabanın koltuk başlığında güvenli ve kolay tutucu
• Çocuklarınızı filmler ve oyunlarla eğlendirmek için ideal
• Kusursuz görüş açısı için tamamen ayarlanabilir
• Hem yatay hem de dikey kullanım için

What's in the box

• Tablet için araç içi tutucu

System requirements

• 115 ila 195mm genişliğe kadar tabletler için

• Kullanım kılavuzu
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Thano Tablet Headrest Car Holder
Güvenli
Trust Thano Araba Tablet Koltuk Başlığı Tutucu sayesinde
tabletinizi kolayca koltuk başlığına takabilirsiniz. En üst kalite
ve evrensel montaj, tabletinizi sağlam şekilde tutar. Böylece
arka koltuktaki yolcuların eğlenmelerini sağlayabilirsiniz.

Tablet Çözümü
Thano en fazla 195mm (7-11”) genişliğindeki tüm tabletlerle
uyumludur ve araba sürerken tablet yerleşimi için çok
katmanlı bir çözüm sunar. Ayarlanabilir sabitleme kıskacı
sayesinde tableti kılıfıyla birlikte sağlamca tutar.

Araba Eğlencesi
Onlara film izletin ya da oyun oynamalarını sağlayın: Trust
Thano Araba Tablet Koltuk Başlığı Tutucu sayesinde
çocuklarınız en uzun yolculuklara bile dayanabilir hale gelir.
Tablet tutucu tamamen ayarlanabilir görme açısına sahiptir.
Böylece tabletinizi hem yatay hem de dikey olarak tüm medya
türlerine uyum sağlayacak şekilde kullanabilirsiniz. Tüm tablet
tuşları ve konektörlere kolayca ulaşabilir; ekranınızı kolayca
görebilir ve erişebilirsiniz.

Kolay Yerleştirme
Sağlam tutucu tasarımı, arabanın koltuk başlığına takılabilir
güvenli ve kolay bir tutacağa sahiptir. Kaplamalı bir kıskaç
tabletinizi sıkıca tutup çizikleri önler.
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Thano Tablet Headrest Car Holder
GENERAL
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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