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Telefon ve Tablet Araba Koltuk Başlığı Tutucu
#23699

Tabletleri ve telefonları koltuk başlığınıza tutturmak için evrensel araç içi tutucu

Key features
• Tablet veya telefonunuzu herhangi araba koltuğu başlığınıza

tutturmanızı sağlar
• Ayarlanabilir sabitleme kıskacı çoğu telefon ve tableti

(115-228mm genişlik) tutar
• Çocuklarınızı filmler ve oyunlarla eğlendirmek için ideal
• Yatay veya dikey görünüm için döndürülebilir
• Tüm telefon veya tablet düğmelerine ve bağlantılarına kolay

erişim

What's in the box
• Araç koltuk başlığı tutucusu
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• 115mm ila 228mm arasında telefon veya tablet genişliği
• 17mm’ye kadar telefon veya tablet kalınlığı
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Güvenli
Trust Rheno Araba Telefon ve Tablet Koltuk Başlığı Tutucu,
arabanızda telefon ve arabanızı yerleştirmeniz için 2’si 1 arada
bir çözüm sunar. Bu tutucu sayesinde cihazlarınızdan birini
kolayca araba koltuk başlığına takabilirsiniz. Premium ve
evrensel tutucu tablet ya da telefonunuzu sıkıcı tutar.

Tablet ve Telefon Çözümü
Reno, tüm büyük markaların (Apple, Samsung ve Huawei gibi)
maksimum 195 mm (7-11”) genişliğindeki tüm tabletleri ve
telefonlarıyla uyumludur. Ayarlanabilir kıskacı sayesinde kılıfla
bile tablet ya da telefonunuzu sıkıcı tutar ve böylece cihaz
yerleştirmek için genel bir çözüm sunar.

Araba Eğlencesi
Kendi medyanızı kontrol edin ve arkadaki yolcuların film
izlemesini ya da oyun oynamasını sağlayın, Trust Rheno Araba
Telefon ve Tablet Koltuk Başlığı Tutucu ile yolcularınızın
eğlenmesine olanak tanırsınız. Telefon tutucu tamamen
ayarlanabilir görme açısına sahiptir. Böylece tabletinizi ve
telefonunuzu hem yatay hem de dikey olarak tüm medya
türlerine uyum sağlayacak şekilde kullanabilirsiniz. Tüm cihaz
tuşları ve konektörlere kolayca ulaşabilir; ekranınızı kolayca
görebilir ve erişebilirsiniz.

Kolay Yerleştirme
Sağlam tutucu tasarımı, çoğu arabanın koltuk başlığına
takılabilir güvenli ve kolay bir tutacağa sahiptir. Kaplamalı bir
kıskaç tabletinizi ya da telefonunuzu sıkıca tutup çizikleri
önler.
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GENERAL
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

COMPATIBILITY
Max tablet dimensions Min. 115mm, Max. 228mm

width.
Use for/with/in/on Car

Compatible Device Types Smartphone, tablet

FEATURES
Holder type Clamp Attaches to Headrest



Rheno Phone And Tablet Headrest Car Holder

Publication date: 03-10-2020 Item number: 23699
© 2020 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/23699
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439236996
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/23699/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT VISUAL 5

PRODUCT VISUAL 6 PRODUCT VISUAL 7 PRODUCT FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

