Suporte universal para smartphones

Ventosa

Base magnética
giratória

ano garantia

limitada

O sistema de montagem mais fácil para o painel do seu carro,
para-brisa ou mesa de trabalho.
O suporte universal Klip Xtreme usa o painel ou para-brisa como
um lugar perfeito para o seu telefone, mesmo quando ele estiver
em sua capa. Ele é projetado para manter o seu dispositivo sempre
acessível para navegação, para utilizar o viva-voz, ouvir música e
fácil visualização de qualquer ângulo. A tecnologia magnética do
suporte não é apenas seguro; ele é forte o suficiente para sustentar
seu smartphone e mantê-lo firmemente no lugar, independentemente de vibrações na estrada ou impactos.
Este suporte é fácil de fixar e pode ser girado para uma utilização
confortável, tanto pelo motorista ou pelo passageiro. Além disso, o
telefone pode ser removido ou colocado em seu suporte magnético com uma só mão em uma fração de segundos, tornando a sua
condução do veículo não só mais segura, mas também mais
agradável.
Destaques
• O suporte universal adere a qualquer superfície plana do seu carro, casa ou
escritório
• A ventosa fixa o telefone no painel, para-brisa ou área de trabalho
• A base do silicone é durável, estável e não deixa nenhum resíduo
• Rotação de 360 graus, capacidade de inclinação e ajuste giratório de aproximada
mente -45°/+45°
• Aba de travamento e liberação rápida com uma cabeça destacável
• Instalação muito fácil
• Acabamento superior
www.klipXtreme.com

KlipXtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. Todos os outros nomes de marcas e marcas
comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Qualquer menção de tal destina-se apenas para
fins de identificação e, portanto, não deve ser interpretada como uma reivindicação de qualquer ou de todos os
direitos relativos a essas marcas. Fabricado na China.

Especificações
• Tipo de suporte

acessóriosparacelular

SmartGrip

Suporte para celular redondo com
ventosa, rotação e inclinação
Painel, para-brisa, superfícies planas
200g
6,5x6,5x9,4cm
123g
Preto
Um ano

• Área para o suporte
• Peso máximo sustentado
• Dimensões
• Peso
• Cor
• Garantia

1 2 3
4
5
6

1 • Base de borracha
2 • Quatro imãs extrafortes embutidos
3 • Roda ajustável
4 • Cabeça destacável
5 • Aba de liberação rápida
6 • Ventosa
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