Delock Βάση Στήριξης Smartphone προσαρμοζόμενη για
φόρτιση MagSafe αλουμινίου
Περιγραφή
Αυτή η βάση smartphone της Delock όχι μόνο
εντυπωσιάζει με το σχεδιασμό της αλλά και με τη
σταθερότητα και τη λειτουργία της. Χάρη στην
προσαρμοζόμενη γωνία κλίσης της, το smartphone
μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση και
παραμένει σταθερό. Οι πάτοι από καουτσούκ που είναι
τοποθετημένοι στο κάτω μέρος και στο στήριγμα
διασφαλίζουν πως ούτε το smartphone αλλά ούτε και το
στήριγμα δεν μπορούν να γλιστρήσουν.
MagSafe
Η βάση αποτελεί την κατάλληλη συσκευή για φόρτιση
μέσω MagSafe καθώς επίσης και για κλασικά καλώδια
φόρτισης. Ανάλογα με την κατεύθυνση που τίθεται η
βάση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη
λειτουργία φόρτισης και το στήριγμα.
Ιδανικό ακόμα και για μακροσκελείς βιντεοκλήσεις
Χάρη στο άνοιγμα που διαθέτει το στήριγμα, το
smartphone μπορεί επίσης να φορτιστεί ενώ βρίσκεται
σε όρθια θέση. Αυτό κάνει τη βάση ιδανική για
μακροσκελείς βιντεοκλήσεις Facetime ή Skype.
Εξοικονόμηση χώρου
Καθώς το στήριγμα είναι πλήρως αναδιπλούμενο,
ταιριάζει τέλεια στην τσέπη σας, το σακίδιο πλάτης ή τη
βαλίτσα σας και είναι ιδανικό για ταξίδια.
Χαρακτηριστικά
• Υλικό: αλουμίνιο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
βάση: περ. 10,5 x 6,5 x 1,3 εκ.
στήριγμα: περ. 9 x 6,8 x 0,8 εκ.
δίπλωση: περ. 12,5 x 6,8 x 1,5 εκ.
Διάμετρος εσοχής MagSafe: περ. 5,5 x 5,5 εκ.
• Βάρος: περ. 122 g

Αρ. προϊόντος 18426
EAN: 4043619184262
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Συσκευασία

Απαιτήσεις συστήματος
• Αντίστοιχο καλώδιο φόρτισης MagSafe
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Βάση Smartphone
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Εικόνες
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Physical characteristics
Υλικό:

Aluminium

Μήκος:

125 mm

Width:

68 mm

Height:

15 mm
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