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Manyetik Araç Havalandırması Telefon Tutucusu
#23713

Tüm akıllı telefonlar için herhangi bir aracın hava menfezine takılabilen manyetik tutucu

Key features
• Kolay kullanılır manyetik tutucu kabı olsun olmasın akıllı

telefonunuzu sıkıca tutar
• Telefonunuza takılabilecek yapışkan metal plaka içerir
• Herhangi araba hava menfezine sığabilen dayanıklı ve ayrık

tasarım
• Kauçuk pedler havalandırmayı korur çiziklerden
• Navigasyon, müzik çalma ve eller serbest görüşmeler için

idealdir
• Tüm akıllı telefon düğmelerine ve bağlantılarına kolay erişim

What's in the box
• Manyetik hava menfezi araba tutucusu
• 2 Metal yapışkan plaka
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• Herhangi akıllı telefon
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Güvenli
Trust Runo Premium Araba Havalandırma Borusu Telefon
Tutucusu ile telefonunuzu kolayca arabanızın havalandırma
borusuna takabilirsiniz. Premium ve evrensel montaj
telefonunuzu sıkıca tutar (kılıflı ya da kılıfsız), böylece araba
sürerken güvenli bir şekilde gezinti yapabilir, telefonla
arayabilir ya da medyayı kontrol edebilirsiniz.

Kolay Yerleştirme
Sağlam ve minimal tasarım, telefonunuza takacağınız yapışkan
metal bir plakadan ve aracınızın havalandırma borusunu tutan
manyetik, sağlam bir kıskaçtan oluşur. Yedek olarak veya bir
başka telefonda kullanılmak üzere ekstra bir yapışkan plaka
içerir. 

Tam Uyumlu
Runo Mıknatısı, Apple, Samsung ve Huawei gibi tüm büyük
markaların telefonlarıyla uyumludur ve aracınızda
telefonunuzu sabitleyebileceğiniz bir çözüm sunar. Güçlü
mıknatısı sayesinde telefonunuzu kılıfıyla birlikte sağlamca
tutar. 

Medyaya Erişin
Sürüş yaparken ya da trafikte seyrederken müzik dinleyin;
Trust Runo Mıknatıslı Araba Havanlandırma Borusu Telefon
Tutacağı son derece rahattır. Tüm telefon tuşları ve
konektörlere kolayca ulaşabilir; ekranınızı kolayca görebilir ve
kullanabilirsiniz.
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GENERAL
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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