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aczep VentMount pozwala przymocować telefon iPhone do wlotu powietrza w 

umożliwiając łatwy dostęp do urządzenia w czasie jazdy. Możliwość obrotu o 360 stopni 

odną obsługę. Zaczep można umieścić na pasku lub przyczepić do podstawy biurkowej.

wość umieszczania w różnych pozycjach
ki solidnemu zaczepowi na pasek urządzenie jest zawsze pod ręką
em mocowania na desce rozdzielczej
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,3 x 15,5 x 4,1 cm
• Waga brutto: 0,0846 kg
• Ciężar opakowania: 0,0416 kg
• Waga netto: 0,043 kg
• EAN: 87 12581 45175 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30 x 13 x 11 cm
• Waga brutto: 0,5906 kg

• Ciężar opakowania: 0,3326 kg
• Waga netto: 0,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 45175 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

41 x 32 x 24 cm
• Waga brutto: 4,243 kg
• Ciężar opakowania: 2,695 kg
• Waga netto: 1,548 kg
• GTIN: 2 87 12581 45175 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
•
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