Tablet standaard met scharnierarm voor iPad of Android - bureau monteerbaar
StarTech ID: ARMTBLTI

Met deze universele tabletstandaard kunt u uw tablet naadloos integreren in elke werkomgeving door deze vast
te klemmen aan uw bureau of werkblad.

Instelbare positie
Met deze uiterst instelbare tabletstandaard kunt u uw tablet in uw werkomgeving intergeren voor
maximaal comfort en gemak. De standaard is voorzien van een scharnierende arm waarmee u uw tablet op de
voor elke toepasing perfecte hoogte en diepte kunt instellen. De tablethouder draait 360° en kan in de optimale
stand worden gekanteld of gezwenkt. De tablethouder heeft ook een vergrendelbare klem waarmee u uw tablet
goed kunt beveiligen.

Probleemloze installatie
U kunt deze tabletstandaard gemakkelijk aan uw werkomgeving bevestigen door hem vast te klemmen op uw
bureau of werkblad. Bovendien kan uw laadkabel onopvallend in de geïntegreerde arm worden gelegd voor een
nette, professionele werkomgeving, waardoor uw tablet kan worden opgeladen terwijl het in de standaard staat.
De tablethouder heeft een klauwmechanisme waarmee u uw tablet gemakkelijk kunt verwijderen en opnieuw
bevestigen.

Maximale duurzaamheid
Deze stevige tablethouder biedt een veilige bevestiging voor uw tablet dankzij het volledig stalen ontwerp,
waardoor uw tablet niet op de grond valt als men ertegen loopt of stoot. De tabletstandaard combineert
dit duurzame design met een onopvallende, professionele uitstraling, waardoor hij uitstekend past in uw
huis, kantoor of winkeletalage.
De ARMTBLTI wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.
www.startech.com
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Applications

Bevestig een tablet aan uw werkstation op kantoor voor secundaire applicaties die uw werk ondersteunen
Plaats een tablet in uw keuken of op uw werkbank voor handsfree toegang tot recepten of instructies

Features

Kies de gewenste tabletstand met behulp van de scharnierende arm en verstelbare tabletstandaard
Probleemloze installatie met klembevestiging
Professioneel uiterlijk met geïntegreerde kabelbeheersysteem
Geschikt voor 9 tot 11 inch tablets
Vergrendelbare tabletbevestiging
Duurzaam stalen design
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Technical Specifications

Warranty
2 Years
Wandmonteerbaar
Nee
Display Rotation
360°
Draagvermogen
35.3 oz [1000 g]
Height Adjustment
Ja
Maximum Arm Extension 21.3 in [540 mm]
Maximum Display Size
11"
Pan
280°
Swivel / Pivot
360°
Tilt
180°
Gewicht product
62.6 oz [1774 g]
Kleur
Zwart
Verzendgewicht (verpakt) 90.7 oz [2568 g]
Meegeleverd
1 - Scharnierende tabletarm
Meegeleverd
1 - Bureauklem
Meegeleverd
2 - Kabelbeheerklemmen
Meegeleverd
1 - EVA-kussen
Meegeleverd
1 - 2,5 mm inbussleutel
Meegeleverd
1 - 3 mm inbussleutel
Meegeleverd
2 - Sleuteltjes
Meegeleverd
1 - Beveiligingssleutel
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