Delock Teleskopstativ för smarttelefon och surfplatta med
förvaring
Beskrivning
Teleskopiskt stativ från Delock som passar för
smarttelefoner och surfplattor imponerar inte bara med sin
design, men även med sin stabilitet och funktionalitet.
Tack vare den justerbara vinkeln kan smarttelefonen eller
surfplattan placeras i olika positioner och förbli stabil.
Gummibeläggningen på undersidan och i hållaren ser till
att varken enhet eller stativet glider. I förpackningen ingår
en platsring som fungerar som en kabelguide på
teleskopstången. Detta gör att en befintlig laddningskabel
kan genomföras direkt till fördjupningen för dess ändamål.
Förvaring
Ytterligare en fördel kommer från förvaringsytan som inte
bara tillhandahåller ett stabilt och halkfritt grepp utan även
tillhandahåller
en
förvaring
för
t.ex.
hörlurar,
laddningskabel, m.m.
Justerbar höjd
Teleskoparmen gör det möjligt att ställa in höjden efter
önskemål. Stativet kan justeras från ca. 15,5 cm upp till
24,5 cm.
Passar även för längre användning
Tack vare nedsänkningen i hållaren kan smarttelefonen
eller surfplattan även laddas när den står i upprätt läge.
Detta gör hållaren perfekt för långa videosamtal via
Facetime eller Skype.
Utrymmesbesparande
Teleskopstativet består av två monterade delar och passar
perfekt i en ficka, ryggsäck eller resväska och är ideal för
att resa.
Specifikationer
• Passar för smarttelefoner och surfplattor från 3″ till 12″
• Teleskoparm som kan förlängas från ca 15,5 cm upp till 24,5 cm
• Lutningsvinkel: max. 45°
• Gummerad undersida och yta på hållaren
• Ringöppning för kabelguide: ca 4 mm
• Mått (LxBxH):
stativ: ca 10,0 x 10,0 x 1,2 cm
Användbar förvaringsyta: ca 9 x 9 cm
hållare: ca 9,4 x 7,1 x 2,0 cm
• Vikt: ca. 240 g
• Material: aluminium / plast
• Färg: vit / silver

Artikelnummer 18407
EAN: 4043619184071
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Paketets innehåll
• Stativ (2 delar)
• Plastring
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Bilder
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Physical characteristics
Weight:

240 g

Material:

Aluminium
plast

Färg:

vit / silver
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