
Řešení pro uchycení

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Snadno dosažitelný držák na čelní sklo

Máte své zařízení pohodlně na dosah – ideální pro 
hluboká čelní skla

Výhody:
•	Upevnění	a	vyjmutí	zařízení	jednou	rukou	
•	Ideální	pro	SUV,	nákladní	vozy	a	minivany 
Kompatibilní s: 
řadou	ONE,	START,	XL,	XXL,	VIA	&	GO	LIVE	800	řadou

Pokud	jde	o	upevnění	navigačního	zařízení	v	automobilu,	osobní	preference	se	liší	stejně	jako	typy	automobilů.	 
Třeba	své	zařízení	chcete	přiblížit	k	sobě	nebo	je	umístit	níže	na	palubní	desce?	Nebo	snad	máte	hlubší	čelní	sklo,	
které	obvykle	uchycení	znesnadňuje?	Ať	máte	jakýkoli	automobil	či	preference,	společnost	TomTom	má	řešení.

Jednoduchý držák na palubní desku

Připevněte	své	zařízení	na	libovolné	místo	na	palubní	
desce

Výhody:
•	Nezakrývá	výhled	a	nezanechává	kolečka	na	čelním	skle
•	Upevnění	a	vyjmutí	zařízení	jednou	rukou	
Kompatibilní s: 
řadou	ONE,	START,	XL,	XXL,	VIA	&	GO	LIVE	800
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Příslušenství Číslo zboží Kód EAN Rozměr balení Hmotnost balení Hmotnost zařízení

Snadno dosažitelný držák na 
čelní sklo

9UUB.001.14 0636926054737 230 x 115 x 80 mm 261 g 185 g

Jednoduchý držák na 
palubní desku

9UUB.001.12 0636926054713 230 x 90 x 40 mm 161 g 96 g

Držák na palubní desku 
s napájením

9UCB.001.08 0636926051682 230 x 90 x 50 mm 180 g 120 g

Držák do ventilační mřížky 9UUB.001.13 0636926054720 230 x 90 x 50 mm 261 g 185 g

Protiskluzový držák  
na palubní desku

9UUB.024.03 0636926043496 230 x 190 x 40 mm 766 g 673 g

Upevňovací disky  
na palubní desku

9UUB.024.02 0636926043472 230 x 90 x 20 mm 49 g 25 g
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Specifikace výrobku a logistické informace

Držák na palubní desku s napájením

Trvalá	a	jednoduchá	montáž	na	palubní	desku	
s	napájením

Výhody:
•	S	napájením,	takže	se	vaše	baterie	během	jízdy	nabíjí
•	Máte	své	zařízení	pohodlně	a	snadno	na	dosah
•	Jednoduché	použití	-	umístění	jednou	rukou	do	držáku
•	Už	žádné	neuspořádané	kabely,	můžete	je	zajistit			
	 kabelem	na	palubní	desku	včetně	svorek
Kompatibilní s : řadou	GO	1000	&	GO	LIVE	1000

Protiskluzový držák na palubní desku

Rychlé	a	bezproblémové	umístění	zařízení	do	držáku

Výhody:
•	Rychlé	a	snadné	připevnění	a	vyjmutí
•	Nezakrývá	výhled	a	nezanechává	kolečka	na	čelním	skle
•	Protiskluzová	destička	a	bezpečnostní	zarážka	zaručují,		
	 že	zařízení	nesklouzne
•	Použití	v	kombinaci	s	držákem	na	čelní	sklo
Kompatibilní se: všemi	navigačními	zařízeními	TomTom

Držák do ventilační mřížky

Umístěte	své	zařízení	tam,	kam	snadno	dosáhnete

Výhody:
•	Umístěte	své	zařízení	na	mřížku	ventilace
•	Nezakrývá	výhled	a	nezanechává	kolečka	na	čelním	skle
•	Upevnění	a	vyjmutí	zařízení	jednou	rukou	
Kompatibilní s: 
řadou	ONE,	START,	XL,	XXL,	VIA	&	GO	LIVE	800

Upevňovací disky na palubní desku

Rychlé	a	bezproblémové	umístění	zařízení	do	držáku

Výhody:
•	Připevněte	své	zařízení	na	libovolné	místo	na	palubní		
	 desce	-	včetně	zakřivených	povrchů
•	Nezakrývá	výhled	a	nezanechává	kolečka	na	čelním	skle
Kompatibilní se: všemi	navigačními	zařízeními	TomTom	


