Delock Suport telescopic pentru smartphone și tabletă cu
depozitare
Descriere scurta
Acest suport telescopic de la Delock, potrivit pentru
smartphone-uri și tablete, nu numai că impresionează prin
designul său, ci și prin stabilitatea și funcția sa. Datorită
unghiului reglabil, smartphone-ul sau tableta pot fi plasate
în poziții diferite și rămâne stabilă. Stratul de cauciuc de pe
partea inferioară și din suport asigură faptul că nici
dispozitivul, nici suportul să nu alunece. În pachet este
inclus un inel din plastic care servește drept ghidaj pentru
cablu pe stâlpul telescopic. Acest lucru permite ca un
cablu de încărcare existent să fie direcționat direct către
locașul prevăzut în acest scop.
Depozitare
Un avantaj suplimentar rezultă din suprafața de
depozitare, care nu oferă doar o prindere stabilă și
antiderapantă, ci oferă și un depozit pentru căști, cablu de
încărcare etc.
Înălțime reglabilă
Brațul telescopic permite setarea înălțimii după cum este
necesar. Astfel, suportul poate fi reglat de la cca. 15,5 cm
până la 24,5 cm.
Ideal chiar și pentru o utilizare mai îndelungată
Datorită locașului din suport, smartphone-ul sau tableta pot
fi încărcate și în timp ce sunt în poziție verticală. Acest
lucru face ca suportul să fie ideal pentru apelurile video
lungi Facetime sau Skype.
Economie de spațiu
Standul telescopic este format din două părți asamblate și
se potrivește perfect într-un buzunar, rucsac sau valiză și
este ideal pentru călătorii.
Specification
• Potrivit pentru smartphone-uri și tablete de la 3″ până la 12″
• Braț telescopic extensibil de la cca. 15,5 cm până la cca. 24,5 cm
• Unghiul de trecere: max. 45°
• Partea inferioară și suprafața suportului cauciucată
• Deschidere inel pentru ghidaj cablu: aprox. 4 mm
• Dimensiunui (LxlxÎ):
suport: aprox. 10,0 x 10,0 x 1,2 cm
Suprafața utilă de depozitare: aprox. 9 x 9 cm
suport: aprox. 9,4 x 7,1 x 2,0 cm
• Greutate: cca 240 g
• Material: aluminiu / plastic
• Culoare: alb / argintiu

Nr. 18407
EAN: 4043619184071
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Pachetul contine
• Suport (2 piese)
• Inel de plastic
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Physical characteristics
Weight:

240 g

Material:

Aluminium
plastic

Colour:

alb / argintiu
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