Delock Teleskopický stojan na inteligentní telefony a tablety s
úložným prostorem
Popis
Tento teleskopický stojan značky Delock vhodný na
inteligentní telefony a tablety udělá dojem nejen svou
konstrukcí, ale také svou stabilitou a funkčností. Díky
nastavitelnému úhlu lze inteligentní telefon umístit
do některé z více různých poloh a zůstane stabilní.
Gumový potah na spodní straně a v držáku zajišťuje, aby
zařízení ani držák neklouzaly. Uvnitř balení je plastový
kroužek sloužící jako vodítko kabelu na teleskopické tyči.
Tím umožňuje vedení stávajícího nabíjecího kabelu přímo
do mezery určené k tomuto účelu.
Skladování
Další výhodu představuje úložná plocha, která nejenže
poskytuje stabilní a neklouzavé uchycení, ale také úložiště
například na sluchátka, napájecí kabel atd.
Nastavitelná výška
Teleskopické rameno umožňuje nastavení výšky dle
potřeby. Tak lze stojan seřizovat v rozmezí přibližně od
15,5 cm do 24,5 cm.
Ideální i na delší užívání
Díky zahloubení v držáku lze inteligentní telefon nebo
tablet nabíjet i ve vzpřímené poloze. Proto je držák ideální
na dlouhé videotelefonáty přes Facetime nebo Skype.
Ušetří místo
Teleskopický stojan sestává ze dvou smontovaných
součástí a dokonale zapadne do kapsy, batohu nebo
kufříku a je ideální na cesty.
Specifikace
• Vhodný pro inteligentní telefony a tablety o rozměrech 3″ až 12″
• Teleskopické rameno výsuvné z délky 15,5 cm až na 24,5 cm
• Úhel rozchodu: max. 45°
• Pogumovaná spodní strana a povrch držáku
• Kruhový otvor pro vodítko kabelu: cca. 4 mm
• Rozměry (DxŠxV):
stojan: cca. 10,0 x 10,0 x 1,2 cm
Užitná úložná plocha: cca. 9 x 9 cm
držák: cca. 9,4 x 7,1 x 2,0 cm
• Váha: cca. 240 g
• Materiál: hliník / plast
• Barva: bílá / stříbrná

Číslo produktu 18407
EAN: 4043619184071
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Obsah balení
• Stojan (2 části)
• Plastový kroužek
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Příslušenství
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Physical characteristics
Weight:

240 g

Materiál:

Aluminium
plast

Barva:

bílá / stříbrná
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