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Suporte magnético para a grelha de ventilação do carro
#23713

Suporte magnético para smartphone que se monta em qualquer grelha de ventilação do carro

Características principais
• Suporte magnético de fácil utilização que fixa o seu smartphone,

com ou sem capa
• Inclui disco metálico adesivo para fixar o telemóvel
• Design robusto e discreto com um grampo forte que se encaixa

em qualquer grelha de ventilação do carro
• Almofadas de borracha protegem a ventilação de arranhões
• Ideal para navegar, ouvir música e fazer chamadas em modo

mãos-livres
• Total acessibilidade a todos os botões e conetores do

smartphone

O que está na caixa
• Suporte magnético para a grelha de

ventilação do carro
• 2 discos metálicos adesivos
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Qualquer smartphone
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Safely Secured
With the Trust Runo Magnetic Car Air Vent Phone Holder you
can easily mount your phone onto the air vent of your car.
The premium and universal mount firmly holds your phone
(with or without a case) so you can safely navigate, make a
phone call or control media whilst driving.

Easy Placement
The sturdy and minimalist design consists of an adhesive
metal pad to attach to your phone and a sturdy, magnetic clip
that grips your car’s air vent. An extra adhesive pad is
included to use as a spare or on a second phone. 

Fully Compatible
The Runo Magnetic is compatible with phones of all major
brands, such as Apple, Samsung and Huawei, offering an
all-round solution to phone placement in your car. Thanks to
its strong magnet, it firmly holds your phone even with its
case on. 

Access Media
Listen to music whilst driving or navigate your way through
traffic; the Trust Runo Magnetic Car Air Vent Phone Holder is
extremely convenient. All phone buttons and connectors are
easily accessible, so you have a clear view on and access to
your screen.
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GERAL
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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