Rheno Phone And Tablet Headrest Car Holder

Houder voor telefoon en tablet, geschikt voor hoofdsteun in de auto

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

Eigenschappen

• Bevestig je telefoon of tablet aan een hoofdsteun in je auto
• Verstelbare bevestigingsklem houdt de meeste telefoons en
tablets stevig op hun plaats (breedte van 115 - 228 mm)
• Ideaal om je kinderen te vermaken met films en games
• Kan worden gedraaid voor verticale of horizontale weergave
• Alle toetsen en aansluitingen van je smartphone of tablet zijn
volledig toegankelijk

Wat zit er in de verpakking

• Houder voor aan hoofdsteun van auto
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten

• Voor een telefoon of tablet met een breedte van 115 mm tot 228 mm
• Voor een telefoon of tablet met een dikte tot 17 mm
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Rheno Phone And Tablet Headrest Car Holder
Stevige bevestiging
De Trust Rheno Car Phone And Tablet Headrest Holder is een
ideale 2-in-1-oplossing om je telefoon en tablet in de auto te
monteren. Met deze houder monteer je een van beide
apparaten makkelijk op de hoofdsteun van een autostoel. De
hoogwaardige, universele houder zorgt dat je tablet of
telefoon stevig op zijn plaats blijft zitten.

Oplossing voor tablets en telefoons
De Rheno is geschikt voor alle tablets met een breedte tot 195
mm (7-11 inch) en telefoons van alle populaire merken (zoals
Apple, Samsung en Huawei). Dankzij de verstelbare
bevestigingsklem blijft je tablet of telefoon zelfs mét hoes
stevig zitten, waardoor dit een allround oplossing is voor de
montage van apparaten tijdens het rijden.

Entertainment in de auto
Bedien je eigen media en laat passagiers op de achterbank
een film kijken of een game spelen - met de Trust Rheno Car
Phone And Tablet Headrest Holder zorg je dat niemand zich
hoeft te vervelen tijdens een lange rit. De kijkhoek van de
houder is volledig aanpasbaar, zodat je tablets en telefoons
zowel horizontaal als verticaal kunt gebruiken - ideaal voor
allerlei soorten media. Alle knoppen en aansluitingen van je
apparaat blijven makkelijk toegankelijk, zodat de bediening en
weergave op geen enkele manier worden belemmerd.

Eenvoudige montage
Het robuuste ontwerp van de houder heeft een stevige en
makkelijke greep die kan worden bevestigd aan de
hoofdsteunstangen van de meeste autostoelen. De gevoerde
klem houdt je tablet of telefoon stevig op zijn plaats en
voorkomt krassen.
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Rheno Phone And Tablet Headrest Car Holder
ALGEMEEN
Main material

ABS

Device size (in inches)

6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

Height of main product
(in mm)

65 mm

Width of main product
(in mm)

130 mm

Depth of main product
(in mm)

35 mm

Total weight

130 g

Weight of main unit

130 g

Use for/with/in/on

Car

Attaches to

Headrest

COMPATIBILITY
Max tablet dimensions

Min. 115mm, Max. 228mm
width.
Compatible Device Types Smartphone, tablet

FEATURES
Holder type

Clamp
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