Delock Τηλεσκοπική βάση Smartphone και Tablet με μέσο
αποθήκευσης
Περιγραφή
Αυτή η τηλεσκοπική βάση της Delock, κατάλληλη για
smartphone και tablet, όχι μόνο εντυπωσιάζει με τον
σχεδιασμό της, αλλά επίσης με τη σταθερότητα και τη
λειτουργικότητά της. Χάρη στην προσαρμοζόμενη γωνία
κλίσης, το smartphone ή το tablet μπορούν να
τοποθετηθούν σε διαφορετικές θέσεις και παραμένουν
σταθερά. Η κάλυψη από καουτσούκ στο κάτω μέρος και
μέσα στο στήριγμα διαβεβαιώνουν πως ούτε η συσκευή
θα γλιστρήσει αλλά ούτε και η βάση. Στη συσκευασία
περιλαμβάνεται ένας πλαστικός δακτύλιος που
χρησιμεύει ως οδηγός καλωδίου στον τηλεσκοπικό
πόλο. Αυτό επιτρέπει στο υπάρχον καλώδιο φόρτισης
να περάσει απευθείας μέσα από την εγκοπή που
παρέχεται για αυτόν τον σκοπό.
Αποθήκευση
Ένα επιπρόσθετο όφελος απορρέει από την επιφάνεια
αποθήκευσης, η οποία όχι μόνο παρέχει ένα σταθερό
αντί-ολισθιτικό κράτημα αλλά επίσης παρέχει χώρο
αποθήκευσης για π.χ. ακουστικά, καλώδιο φόρτισης κλπ.
Προσαρμόσιμο ύψος
Ο τηλεσκοπικός βραχίονας επιτρέπει τον καθορισμό του
ύψους όπως το επιθυμείτε. Έτσι, η βάση μπορεί να
προσαρμοστεί από περίπου τα 15,5 εκ. έως τα 24,5 εκ.
Ιδανική για χρήση μεγαλύτερης διάρκειας
Χάρη στην εσοχή της βάσης, το smartphone ή το tablet
μπορούν επίσης να φορτιστούν κατά την κάθετη θέση.
Αυτό κάνει τη βάση ιδανική για χρήση μεγάλης διάρκεια
σε Facetime ή βιντεοσυνομιλίες μέσω Skype.
Εξοικονόμηση χώρου
Η
τηλεσκοπική
βάση
αποτελείται
από
δύο
προσαρμόσιμα τμήματα και ταιριάζει τέλεια σε τσέπη,
σακίδιο πλάτης ή βαλίτσα και είναι ιδανική για χρήση σε
ταξίδια.
Χαρακτηριστικά
• Κατάλληλο για smartphone και tablet από 3″ έως 12″
• Επεκτάσιμος τηλεσκοπικός βραχίονας από περίπου 15,5 εκ. έως και περίπου 24,5 εκ.
• Γωνία κλίσης: μέγ. 45°
• Βάση και επιφάνεια στήριξης από καουτσούκ
• Άνοιγμα δακτυλίου για οδηγό καλωδίου: περ. 4 χιλ.
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
βάση: περ. 10,0 x 10,0 x 1,2 εκ.
Επιφάνεια αποθήκευσης σε χρήση: περ. 9 x 9 εκ.
στήριγμα: περ. 9,4 x 7,1 x 2,0 εκ.
• Βάρος: περ. 240 g
• Υλικό: αλουμίνιο / πλαστικό
• Χρώμα: λευκό / ασημί

Αρ. προϊόντος 18407
EAN: 4043619184071
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Βάση (2-μέρη)
• Πλαστική δακτύλιος
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Εικόνες
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Physical characteristics
Weight:

240 g

Υλικό:

Aluminium
πλαστικό

Χρώμα:

λευκό / ασημί
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