Telefono laikiklis ACME MH11
magnetic air vent
Turbūt nėra tokios dienos, kad nevairuotumėte automobilio
ar nesinaudotumėte telefonu. Todėl leiskite pasiūlyti
paprastą, taupantį tiek laiką, tiek vietą automobilyje laikiklį
išmaniajam telefonui. Telefono laikiklis „ACME MH11 Car
mount for smartphones“ pasižymi minimalistiniu dizainu. Jį
itin lengva pritvirtinti tiesiog įkišant į ventiliacijos groteles.
Kartu su laikikliu gausite 2 lipnias metalines plokšteles,
kurios lipinamos ant telefono dėklo ar paties telefono
nugarėlės. Būtent dėl jų ir magneto, esančio laikiklyje,
telefonas stipriai prie jo laikosi, pritvirtinamas vos vienu
judesiu taip, kaip jums patogiau – pakreipus telefoną
vertikaliai ar horizontaliai.

Savybės
Magnetinis
Dėl metalinių plokštelių ir laikiklyje
integruoto magneto, laikiklis tvirtai
prilimpa prie telefono nugarėlės be
jokių papildomų rankenėlių ar dirželių
Skirtas automobiliui
Laikiklis tvirtinamas ant ventiliacijos
grotelių ir yra idealus sprendimas
saugiai bei patogiai pasidėti telefoną
automobilyje
Minimalistinis dizainas
Laikiklis yra lengvas ir mažas, todėl
atrodo elegantiškai ir neužima daug
vietos automobilyje

360° reguliuojamas kampas
Telefoną gali įstatyti jums patogiu
kampu – horizontaliai ar vertikaliai

Universalus
Metalinės plokštelės universalaus
dydžio, todėl laikiklis tinka visiems
telefonams

Telefono laikiklis ACME MH11
magnetic air vent
Techninė specifikacija
360° rotation

Yes

Package content

2 x adhesive metal plates
1 x air vent louvres mount

Adjustable angle

Yes

Compatibility

All smartphones

Installation

Prie ventiliacijos grotelių

Type

ACME MH11 Car mount for smartphones

Features

The mount is easy to install to the air vents and is perfect solution to place the smartphone safely and conveniently
in the car
The holder is lightweight and small, thus, looks elegant and does not take much space in the car
You can place your phone either in landscape or portrait mode
Compatible with any smartphone thanks to the included two metal plates

Technical specifications

Mount dimensions: 45 x 34 mm
Metal plate dimensions: 65 x 45 x 0.3 mm

Material

Plastic, rubber, steel, neodymium magnet

Weight

36 g

Ordering Details

Shipping Specifications

Model

Telefono laikiklis ACME MH11 magnetic air vent

Inner carton, pcs

-

Prekės Nr.

500188

Master carton, pcs

-

EAN code

4770070878439

Pallet, cartons

-

Master carton weight Netto, kg

-

Master carton weight Brutto, kg

-

Product weight Netto, kg

-

Product weight Brutto, kg

-

Dimensions
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Dimensions (product) (D x W x H), mm

-

Dimensions (package) (D x W x H), mm

-

Dimensions (inner carton) (D x W x H), mm

-

Dimensions (master carton) (D x W x H), mm

-

Volume of master carton, cbm

-

