
TMS 1020 - Autopakket voor tablets

Plezier voor iedereen in de auto

Een tablet is een ware uitkomst als je de kinderen wilt vermaken in de auto. Maar je wilt natuurlijk niet dat de tablet door

de hele auto rolt tijdens het rijden. Met onze houder kun je gemakkelijk een tablet op ooghoogte bevestigen aan de

achterkant van de hoofdsteun. Het autopakket voor tablets bevat alles wat je nodig hebt, een tablet houder en een

houder voor bevestiging aan de hoofdsteun.

Kantelen 15

Garantie Levenslange garantie

Min. schermgrootte (inch) 7''

Max. schermgrootte (inch) 13''



TMS 1020 - Autopakket voor tablets

Een universele autohouder voor alle tabletmerken

De stijlvol ontworpen tablet autohouder van Vogel's is geschikt voor alle tablets van 7 t/m 13 inch (max. 13 mm dik).

De houder maakt gebruik van Vogel's RingO-bevestigingssysteem dat gemakkelijk aan de hoofdsteunhouder kan

worden geklikt.

Geen gereedschap nodig

Met de TMS 1020 tablet autohouder tover je de achterbank in een oogwenk om in een mobiel entertainmentsysteem.

Er is geen gereedschap nodig om deze tablet autohouder te monteren. Klem hem aan de tablet en klik hem stevig

op de bevestiging aan de achterkant van de hoofdsteun. De kinderen kunnen van hun favoriete games, films en

apps genieten en jij hoeft je geen zorgen te maken dat de tablet op de grond valt in de auto.

Naast het autopakket voor tablets is er ook de flexibele tablet muurbeugel, om de tablet te gebruiken terwijl je kookt. Als

je heerlijk in bad ligt, is er de tablet muurbeugel of voor navigatie in de auto de tablet dashboardbeugel.

Kenmerken

- Aanpassen & vastmaken

- Eenvoudige aansluiting

- Eenvoudige installatie

Logistieke informatie
EAN code product 8712285326721

Nettogewicht (kg) 0.71

Single Box breedte (mm) 225

Single Box Lengte (mm) 269

Single Box Height (mm) 65
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