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Αξεσουάρ για
Smartphones

Επεκτείναμε τη γκάμα μας για να συμπεριλάβουμε
αξεσουάρ Smartphones από την sbs!
Η sbs ιδρύθηκε το 1994 στην επαρχία της Novara και είναι μια
διεθνής εταιρεία στον τομέα των αξεσουάρ για Smartphones
και Tablets.
Τα προϊόντα της sbs χαρακτηρίζονται από ποιοτικές και
καινοτόμες λύσεις. Τα ευφάνταστα σχέδια αποκαλύπτουν
την προέλευση «made in Italy».
Η σειρά ανταποκρίνεται στις ποικίλες απαιτήσεις της αγοράς,
από τη θήκη Smartphone για το αυτοκίνητο, μέχρι το φορτιστή
ταξιδιού και τον ασύρματο γρήγορο φορτιστή...
Ανακαλύψτε τα νέα μας προϊόντα.

sbsmobile.com

Κάποιες από τις βάσεις αυτοκινήτου

Art.Nr. 20705
Για Smartphones έως 80χιλ.

Art.Nr. 20712

Art.Nr. 69332

Για smartphone έως 80 χιλ.

Για smartphone κλιπ έως 80

Συνδέεται στον εξαερισμό.

Προσαρμόζεται στον

mm για τον αεραγωγό

εξαερισμό. Περιστρεφόμενο

Αυτόματο κλείσιμο

Μπορεί να περιστραφεί με
ενωμένο βραχίονα

και ανακλινόμενο κλιπ

Art.Nr. 69349
Παγκόσμιος
Κλιπ για το ακρυφύσιο
εξαερισμού
Κατασκευασμένο από
βουρτσισμένο μέταλλο

BESTSELLER ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Art.Nr.70045

Art.Nr.70096

Εντοιχισμένη οθόνη με 45 γάντζους

Εντοιχισμένη οθόνη με 75 γάντζους

Περιστρεφόμενη βάση αλουμινίου με
ροδάκια.
Βάρος 72 κιλά με τους γάντζους.
Διαστάσεις 50 x 150 cm
EAN 4007928700452

Περιστρεφόμενη βάση αλουμινίου με
ροδάκια.
Βάρος 98 κιλά με τους γάντζους.
Διαστάσεις 48 x 48 x 1 169 cm
EAN 4007928700964

Τα προϊόντα μπορούν να παραγγελθούν ξανά μεμονωμένα.
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Διατίθενται όλες οι πληροφορίες των προϊόντων, τα υλικοτεχνικά δεδομένα, οι εικόνες και οι ακαθάριστες τιμές.

Τα δεδομένα προϊόντων είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.hp-autozubehoer.de/produkte/handy-_antennen_radiozubehoer.htm

Οι παραγγελίες που παραλαμβάνονται έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021 θα παραδοθούν πριν από τα Χριστούγεννα!
Μπορείτε να παραγγείλετε μεμονωμένα προϊόντα, ή μια πλήρη οθόνη stand.

Μερικά δείγματα της γκάμας σε βάσεις αυτοκινήτου

Art.Nr. 62121
Ρυθμιζόμενο σε πλάτος
στήριγμα

Art.Nr. 11645

Autohalterung

Με βεντούζες

Με βεντούζες

Ρυθμιζόμενο σε πλάτος
στήριγμα

Autohalterung

Einstellbarer Bügel

Für Smartphone bis 5,5”

In der Weite verstellbar
Saugnap alterungen

Dreht um 360 Grad
One-Touch-System

Art.Nr. 20743

Λειτουργία βαρύτητας

Γρήγορη ασύρματη φόρτιση 10W

Art.Nr. 58629

Art.Nr. 65952

Ρυθμιζόμενο στήριγμα

Προσανατολισμένος

Περιστρέφεται 360 μοίρες

τηλεσκοπικός βραχίονας

Autohalterung
o
halterung

Μπορεί να περιστραφεί κατά
360°

Ρυθμιζόμενες λαβές

Ausrichtbare Halterung
Dreht um 360 Grad
Einstellbare Greifer

Autohalterung
Orientierbarer Arm
Teleskopisch
Um 360° drehbar
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Αναγνώστης κωδικών
διάγνωσης OBD II

Διαθέσιμο από τον 2/2022

11,6 cm

8 cm

Διαγνωστική συσκευή OBD II με λειτουργία plug & play. Σάρωση
και διαγραφή κωδικών σφαλμάτων, με τυπική υποδοχή OBD-II
16 ακίδων.
Ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στους διαγνωστικούς κωδικούς
βλάβης και τον ορισμό τους. Υποστηρίζει και τους 10 τύπους διάγνωσης
σε όλες τις πλατφόρμες που είναι συμβατές με OBD. Σβήνει το φως του
κινητήρα, διαγράφει κωδικούς και ρυθμίζει την οθόνη.
Ανάκτηση πληροφοριών οχήματος (VIN, CIN και CVN), υποστηρίζει CAN
και άλλα τρέχοντα πρωτόκολλα OBD-II.
Με πολύγλωσσο μενού και μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη.
Μήκος καλωδίου 80 cm
Περιεχόμενα 1 Τεμάχιο
VE 12 / 48
Σε κουτί συσκευασίας

Ζώνη ασφαλείας για εγκύους

Art.Nr. 10136

ΠΛΤ 34,80 €
Βάρος 0,35 kg
EAN 4007928753113

Διαθέσιμο από τον 3/2022

Ζώνη ασφαλείας για εγκύους, ή για όσες έχουν μεγάλη μέση.
Η ειδική ζώνη εξασφαλίζει ότι η ζώνη ασφαλείας κάθεται πάνω από το
μηρό, αντί για το στομάχι. Βοηθά στην αποφυγή των κινδύνων κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, τροχαίων ατυχημάτων, φρενάρισματος
εκτάκτου ανάγκης κ.λπ.
Ιδανικό και μετά από επεμβάσεις κοιλίας, όπως καισαρική τομή κ.α.
Καθολικό μέγεθος, ατομικά προσαρμόσιμο.
Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.
E8 16R07 / 04
Περιεχόμενα 1 Τεμάχιο
VE 20
Σε κουτί συσκευασίας

ΠΛΤ15,90 €
Βάρος 0,55 kg
EAN 4007928101365
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