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Magnetische telefoonhouder voor bevestiging op een luchtrooster in de auto
#23713

Magnetische houder voor een smartphone die aan een luchtrooster in de auto kan worden bevestigd

Eigenschappen
• Eenvoudig te gebruiken magnetische bevestiging houdt je

smartphone met of zonder case op zijn plaats
• Inclusief zelfklevende metalen pads om aan je telefoon te

bevestigen
• Stevig en onopvallend ontwerp met sterke klem die in elke auto

op een luchtrooster past
• Rubberen pads beschermen je air vent tegen krassen
• Ideaal voor navigeren, muziek afspelen en handsfree bellen
• Alle toetsen en aansluitingen van je smartphone zijn volledig

toegankelijk

Wat zit er in de verpakking
• Magnetische houder voor bevestiging op een

luchtrooster in de auto
• 2 zelfklevende metalen pads-

Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Geschikt voor elke smartphone



Runo Mag Phone Magnetic Air vent Car Holder

Publicatie datum: 11-06-2020 Artikelnummer: 23713
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23713
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439237139
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23713/materials

Stevige bevestiging
Met de Trust Runo Magnetic Car Air Vent Phone Holder
bevestig je je telefoon makkelijk aan een luchtrooster in je
auto. Omdat deze hoogwaardige, universele houder zorgt dat
je telefoon stevig vast zit (met of zonder hoesje), kun jij veilig
navigeren, bellen of je media bedienen terwijl je rijdt.

Eenvoudige montage
Het robuuste en strakke ontwerp bestaat uit een zelfklevende
metalen pad om je telefoon te bevestigen en een sterke
magneetklem die op het luchtrooster van je auto past. Je
ontvangt bovendien een extra kleefpad om als reserve of op
een tweede telefoon te gebruiken. 

Volledig compatibel
De Runo Magnetic is geschikt voor alle populaire
telefoonmerken, zoals Apple, Samsung en Huawei, en is een
echte allround oplossing om je telefoon in de auto te
bevestigen. De sterke magneet houdt je telefoon stevig op zijn
plek, zelfs wanneer die in een hoesje zit. 

Toegang tot media
Met de Trust Runo Magnetic Car Air Vent Phone Holder kun je
ook terwijl je rijdt of de navigatiefunctie gebruikt heel
eenvoudig naar muziek luisteren. Alle telefoontoetsen en
-aansluitingen blijven makkelijk toegankelijk, zodat je vrij zicht
op en volledige toegang tot het scherm hebt.
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ALGEMEEN
Main material Plastic Height of main product

(in mm)
65 mm

Width of main product
(in mm)

38 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 28 g Weight of main unit 28 g

COMPATIBILITY
Max. supported weight 300 gr Compatible Device Types Smartphone
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