
Podstawka / stojak na telefon BlitzWolf BW-
TS2
Indeks: 138947 Producent: BLITZWOLF Kod producenta: 5907489604987

Cena: 102.93 zł

Opis

Podstawka / stojak na telefon BlitzWolf BW-TS2
Producent: BLITZWOLF

Podstawka Blitzwolf BW-TS2

Podstawka na telefon lub tablet BW-TS2 umożliwia komfortowe korzystanie z urządzeń, pozwalając Ci zachować wolne
ręce. Wysokość 321 mm sprawia, że wyświetlacz Twojego sprzętu może być zawsze na poziomie Twoich oczu,
zapewniając Ci komfort użytkowania. Stabilna i wytrzymała - możesz też obracać ją o 360°. Sprawdzi się w wielu
zastosowaniach.

 

Kompatybilny z większością Twoich urządzeń

Uchwyt o szerokości 130-224 mm jest na tyle duży, że możesz w nim umieścić urządzenia różnego rodzaju o różnej
wielkości. Akcesorium jest kompatybilne z telefonami, tabletami i iPadami o przekątnej 4-12,9 cali. Na podstawce można
również zamontować konsolę Nintendo Switch, co pozwoli Ci cieszyć się jeszcze wygodniejszą rozgrywką.

 

Solidność, wytrzymałość, stabilność

Stojak został wykonany ze stopu aluminium, a do stworzenia jego bazy zastosowano ABS oraz żel krzemionkowy.
Wszystko to sprawia, że podstawka jest wytrzymała, odporna na uszkodzenia i antypoślizgowa. Okazuje się też niezwykle
stabilna - nie będzie się przewracać i bezpiecznie utrzyma Twój sprzęt.

 

Ustawisz ją tak, aby było Ci wygodnie

Wygodnie oglądaj filmy i seriale, graj w gry, czytaj lub pracuj - możesz swobodnie dostosować ułożenie podstawki do
swoich potrzeb. Uchwyt na telefon jest obrotowy w zakresie 360°, a jego kąt nachylenia wyregulujesz do 75°. Ustaw swoje
urządzenia tak, jak chcesz i ciesz się komfortem użytkowania!

 

Niezawodne mocowanie

Starannie przemyślana konstrukcja mocowania zapewnia bezpieczeństwo Twoim sprzętom, a Tobie jeszcze większą
wygodę. Czerwone uchwyty pozwalają wygodnie dopasować je do wielkości urządzenia. Dzięki antypoślizgowym
elementom nie musisz się martwić, że Twój tablet lub telefon spadnie i się zepsuje. Co więcej, umieszczone w
odpowiednich miejscach otwory umożliwiają ładowanie sprzętów bez konieczności zdejmowania ich z podstawki.



EAN 5907489604987

Stan Nowy

 

Specyfikacja

 

Producent

Blitzwolf

Model

BW-TS2

Waga

920 g

Wysokość

321 mm

Kompatybilność

Urządzenia o przekątnej ekranu 4,7-12,9 cali

 

 

Parametry

Zdjęcia
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