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• Universele autohouder

• Dashboardadapter

De universele autohouder van Belkin zorgt ervoor dat uw smartphone stevig is bevestigd op uw voorruit of 
dashboard en goed toegankelijk is. De universele autohouder is ideaal voor elk type smartphone en voertuig.  
Hij heeft namelijk een verstelbare houder die geschikt is voor telefoons tot wel 15,24 cm breed,  
biedt opbergruimte voor uw laadkabel en is 360 graden draaibaar zodat u zelf de meest comfortabele  
zichthoek kunt instellen.

Met de meegeleverde dashboard-adapter kunt u uw telefoon ook eenvoudig op het dashboard van uw auto 
bevestigen, als u dat prettiger vindt.

Productvoordelen

1. Stevige bevestiging op voorruit of dashboard

2. Opbergruimte voor uw laadkabel

3. 360 graden draaibaar en 90 graden kantelbaar  
voor flexibiliteit bij het kijken

4. Houder instelbaar voor telefoons tot 15,24 cm breed

Universele autohouder

Gemaakt voor
• Smartphones
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Universele autohouder

Praktische houder die 360 graden draaibaar is
• De universele autohouder van Belkin is geschikt 

voor zowel grote als kleine smartphones en kan 
worden gebruikt voor telefoons met een maximale 
breedte van 15,24 cm. De houder kan 90 graden 
gekanteld worden en is 360 graden draaibaar 
zodat u hem heel eenvoudig in de meest 
comfortabele stand kunt zetten. Hij wordt tevens 
geleverd met een dashboard-adapter zodat u kunt 
kiezen tussen veilige bevestiging op de voorruit of 
het dashboard van uw auto.

Dashboard-adapter meegeleverd
• Als u het niet prettig vindt om de houder op de 

voorruit te bevestigen, kunt u uw telefoon ook heel 
eenvoudig met behulp van de adapter op uw 
dashboard bevestigen.

Geschikt voor grote en kleine telefoons

• Omdat de houder verstelbaar is, kunt u hem 
gebruiken voor zowel kleinere telefoons als 
telefoons met een maximale breedte van 15,24 cm.

Verstelbaar voor gebruik op een comfortabele 
manier

• Omdat de houder 90 graden kantelbaar en 360 
graden draaibaar is, heeft u de flexibiliteit om  
uw telefoon in de meest comfortabele zichthoek  
te zetten.


