Mis kinni ei jää, saab kinni löödud: mõnusalt kleepuvad mobiilialused!
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Ühel päeval toodi meie testimislaborisse spordikotitäis karpe. Igas karbis oli üks kleepuva rohelise padjakesega vidin. Tegemist on
Clingo "Stick to It" mobiili- ja tahvlialustega, kuid mitte ainult. Kleepuvad kinnitused aitavad mobiilist teha mängukonsooli, rallirooli
või lisaekraani arvuti kõrvale.
Clingo Universal Podium
Hind: 19,99
Universaalne mobiilialus (teatavate mööndustega saab selle külge kleepida ka väiksema tahvli) on musta metalse
massiivse jalaga. Rohelise kleepuva kinnitusosaga detail, mis mobiili taha kinnitub, käib raudse raske jala külge
kuulpeaga. Kuulpea käibsuhteliselt kergelt, kuid hoiab mobiili siiski igas asendis paigal - horisontaalselt või
vertikaalselt. Testitud Nokia Lumia plastik-tagakaas haaras rohelisest kleepuvast pinnast vaid õrnalt puudutades
ja hoidis sellele vaatamata väga tugevalt kinni - isegi nii tugevalt, et lahti kangutades tagakaas kergelt naksus,
ähvardades pigem telefonist kui rohelisest geelist eemalduda.
See ülitugev kinnitus on ilmselt nii vaid pakendist välja võttes, sest üks teine toode - kaela riputatav hoidik oli juba kasutatud ja natuke
enda külge tolmu kogunud ja haakis juba lõdvemalt.
Clingo Universal mobile necklet
Hind: 7,99
Mobiili kaelariputamise alus on hea ja mugav lahendus neile, kellel meeldib mobiili kaelas kanda.
kaelariputamise alus kleepus peale korduvat kasutamist juba tunduvalt nõremini, nii et korraks tekkis isegi
kahtlus, et äkki kukub küljest ära. Ei kukkunud. Siiski otsustasime selle alusega proovida, kuidas kleepuv geel
käitub peale pesemist.
Hoolega vee all uhades sai tolmust, kassikarvadest ja ebemetest, mis kleepuvust vähendasid, üsna kergelt lahti.
Peale kuivamist näpuga katsudes tundus siiski see kinnituspind olevat siledam ja asjuhülgavam kui uuena, aga mobiili õrnalt vastu
asetades haakus küll. Maha telefon kaelakinnituse küljest igatahes ei kukkunud, ehkki lahtivõtmine käis pestud aluse küljest tunduvalt
kergemini.

Clingo Universal mobile stand

Hind: 9,90
Neile, kes igal pool oma mobiili kuhugi aluse peale püsti peavad panema (ja reisijatele) on see miniatuurne seade
ülimalt mugav sellepärast, et käib kokku kompaktseks kettaks, mille võib isegi taskusse pista. Kleepuvad
kinnitused on nii telefonipoolses osas kui ka jala all, milega alus laua või mõne muu sileda pinna külge
kinnitada.
See kaasaskantav alus sobib hästi ka autosse, sest loksudes ei kuku telefon pikali - väikese randiga fikseeritakse
telefon püstiasendisse. Ja kleepub ilusti ka armatuurlaua külge, kui see pole väga tolmune ega krobeline. Autos
kipub tolmu olema liiga palju, nii et puhastamata pinna külge haagib see alus oma väikese rõngaga siiski liiga nõrgalt. Lapiga puhtaks ja
- toimib.
Clingo Universal car phone mount
Hind: 11,90
Muus osas tüüpiline mobiilihoidja autosse pakub jälle kleepuvat pinda, mille küplge mobiil või autonavigaator
kinnitada ja iminappa, millega alus esiklaasile kinnitub. Lisaks on kaasas veel 3M-i PE FOAM kahepoolse
kleepsuga plastmassketas, kui tuuleklaasi asemel tekib sov näiteks armatuurole mobiilialus kinnitada.
Sel juhul kleebitakse plastmassketas armatuurile püsivalt, mobiilialuse saab varaste eest kaasa võtta, kuna see
kinnitub endiselt iminapaga kleebitud alusele.
Jala saab küljel oleva mutriga fikseerida õigesse asendisse, kuulpeaga liigend aitab mobiili suunata õigesse suunda. Kleepuv pind hoidis
rappuvas autos telefoni liigagi hästi kini - seda tuli üsna tugeva jõuga aluse küljest eemaldada. Kui igapäevaselt katkuda, tekib küsimus,
kumb annab enne järele, kas geel või mobiili tagakaas.
Clingo universal car vent mount
Hind: 9,99
Ega siin pole midagi eriti lisada võrreldes eelmise alusega - see käib ainult auto salongi ventilatsiooniava ribide
vahele ja võimaldab mobiili autos paigutada nii, et see vaatevälja aknast ei kitsendaks.
Geel oli testitaval eksemplaril must, mitte roheline ja selle mkonsistents tundub olevat jäigem, kuid pind on
veelgi tugevamini kleepiv.
Ribide vahele käivaid kinnitusi saab aga igatpidi reguleerida - nende kallet, vahet, isegi neid eemaldada ja asendit seadev tugi on samuti
reguleeritav.
Ribide vahel hoidis kinnitus telefoni üsna kindlalt, ainult hiljem kättesaamisega tuleb natuke pusida, aga ei midagi ülejõukäivat.
Clingo mängukonsool
Hind: 9,90
Mobiilimängurite jaoks on see kasulik abimees - parandab tulistamis- ja strateegiamängude sooritust, sest
mobiilist saab teha klassikalise kahe käepidemega mängukonsooli.
Testisime laste peal - kiirus parandeb tunduvalt nii hüppa-ja-kõmmuta mängudes kui ka mitmesugustes rallides.
Rallide jaoks on aga veel parem lisa. Vaata edasi.
Clingo universal game wheel
Hind: 9,90
Kui mobiilimängus on vaja roolida, sis kleepuva kinnitusega mängurool ongi see õige asi. Rallide sooritus
paraneb müstiliselt, mängimine muutub veelgi intuitiivsemaks ja lihtsamaks ning rooli on lihtne mobiili külge
kinnitada ja eemaldada.
Ainuke veider ebamugavus on, et kui oma suure telefoni, näiteks iPhone 6 rooli külge kleebid, on roolirattal kätele vaba ülemine ja
alumine osa, külgedel rooli ümarat käepidet pole. Seega ideaalsed on püstipidi ekraaniga mängud, laiuti on natuke ebamugavam. Laiuti
mängude jaoks sobib paremini see eelmine, mängukonsooli-lisa.
Clingo universal camera phone grip
Hind: 9,90
Mobiilikaameratega filmitakse juba "päris" filme, seega pole paha nendega filmides ka mingeid häid
abivahendeid kasutada. Steadycami-laadseid asju võib isegi kasutada, kui mobiilil oleks statiivi jaoks vajalik
keermega auk põhja all. Aga pole. Aitab Clingo universaalne käepide-videostabilisaator, mis töötab kui kaks-ühes abivahend. Üks

abivahendi funktsioonidest on filmimisel parema stabiilsuse tagamine mobiili hoidva püstolkäepidemega. Teine funktsioon aga peitub
käepideme all - statiivikruvi jaoks vajalik auk. Nii saad oma mobiili ka statiivile sättida.
Clingo wave tablet stand
Hind: 29,99
7-10 tollistele tahvlitele mõeldud massiivne jalg hoiab tahvleid samamoodi kleepuva aluse peal kinni. stiilne
alus sobib ka eksklusiivsemasse kontorisse.
Ka tahvli eemaldamine käib uue kleepuva pinna pealt üsna raskelt - Nexus 7 isegi nagises sealjuures natuke kurjakuulutavalt.
Clingo parabolic sound sphere
Hind: 24,99
See kummaline kuppeljas lisaseade on nn passiivkõlar. Sphere´i patenteeritud kuju peaks helilaineid ideaalselt
peegeldama ja võimendama selle ees istuva kuulaja suunas. Isegi väljaviik tagaküljele on olemas. Paraku jätb
koppel muusikale veidi plastmassise kumeda kõla. Audiofiili jaoks pole see kindlasti lahendus, kuid ajab asja
ära näiteks videokõnede tegijatel. Paraku tekitab kuppel natuke rohkem tagasisidet mikrofoni, kui mobiil
suudaks kõrvaldada ja tekib veelgi kumedam-kajavam heli, aga samas aitab kuppel teisel pool rääkijat natuke
võimendada. Hääl kostab justnagu valjemini, sest kaod mobiilikõlarist mujale ruumi on väiksemad.
Kõlari kleepuv osa on eemaldatav ja pestav.
Kinnita, eemalda, pese
Clingo kleepuvad mobiilitarvikud on head universaalsed: sobivad peaaegu kõigile mudelitele. Vaid mingite väljaulatuvate osadega
mobiilid ei sobi - siis jääb haakepind liiga väikeseks. Kleepuv materjal ei jäta mobiilile mingeid liimijälgi, sest selle geeljas koostis mitte
ei liimi end mobiili külge, vaid nakkub mobiilipinnaga nahapindadega ei nakku ja mõnede erilisemate silikoonmaterjalide külge.
Hooldamine on lihtne - tuleb regulaarselt pesta, et mustus sisse ei läheks. Ja kleepuv pind kogub sodi isuga - süna ruttu on tolm ja
kassikarvad selle pinna vähemnakkuvaks teinud. peale pesemist on aga kõik (peaaegu) endine.
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