
Tablet houder met zwanenhals - flexibele tablet
arm
Product ID: ARMTBLTUGN

Voeg flexibiliteit toe aan uw werkomgeving, met deze zwanenhals tablethouder. Het is een aan een
bureau monteerbare tabletstandaard die geschikt is voor 7" tot 11" tablets, met een maximale tabletdikte
van 0,45 inch. Gebruik hem voor uw Apple iPad, Samsung Galaxy, Microsoft Surface Pro 3, 4 of 6, of
andere tablets.
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De tablethouder is TAA conform en voldoet aan de eisen
van de Amerikaanse Federale wet inzake
handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen
volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Flexibele en verstelbare positionering

Plaats uw tablet precies waar u dat wilt en in de door u gewenste kijkhoek met de flexibele
zwanenhalsarm, die 360° in elke richting draait. Hij kantelt, draait en roteert, zodat u eenvoudig tussen
staand en liggend formaat kunt wisselen.

Kan op bijna elk oppervlak worden geïnstalleerd

De arm kan eenvoudig worden gemonteerd aan een bureau, werkblad, tafelblad of elk ander oppervlak
met een dikte van 20-50 mm (0,8 tot 1,9 inch). De meegeleverde klem houdt de arm veilig op zijn plaats.
De tablethouder is afneembaar met snel verwisselbare bevestigingselementen, waardoor u de tablet van
de arm kunt verwijderen en, indien nodig, weer kunt terugplaatsen.

Handsfree gebruik

Installeer een tablet naast uw scherm om gemakkelijk documenten te raadplegen en voor presentaties en
onderzoek. Met behulp van de zwanenhalsarm kunt u eenvoudig een tablet in uw werkomgeving
integreren en uw handen vrijhouden voor typen en vegen. Handsfree gebruik van een tablet kan een
voordeel zijn voor personen met beperkte mobiliteit.

De ARMTBLTUGN wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Integreer een tablet in uw werkomgeving, naast uw scherm
• Maak de tablet snel los en neem het mee naar een vergadering
• Raadpleeg documentatie, presentaties en onderzoek
• Gebruik uw tablet zonder deze vast te moeten houden

Eigenschappen

• Geschikt voor tablets van 7 tot 11 inch (maximale tabletdikte: 0,45
inch (1,15 cm)

• Pas de kijkhoek van uw tablet snel aan met deze tablet houder met
zwanenhals

• Flexibele zwanenhals tablet houder kan eenvoudig worden gedraaid,
gekanteld of 360° geroteerd in liggend of staand formaat

• Afneembare design met snel verwisselbare bevestigingselementen
• Klem de tablet houder aan een bureau, tafel of ander oppervlak met

een dikte van 20 mm tot 50 mm
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 1

Montage-opties Bureau- doorvoergatklem

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 20 - 50 mm

Hoogte verstelling Ja

Kantelen +90° / - 90°

Maximale schermgrootte 11"

Maximum Tablet Thickness 11.5 mm [0.5 in]

Minimale schermgrootte 7"

Pannen +90° / - 90°

Schermrotatie 360°

Zwenken / draaien 360° in elke richting

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 18.5 cm [7.3 in]

Gewicht product 1 kg [2.2 lb]

Hoogte product 82 mm [3.2 in]

Kleur Zwart

Lengte product 50 cm [19.7 in]

Type behuizing Staal en kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 55 mm [2.2 in]

Package Length 42.5 cm [16.7 in]

Package Width 35.8 cm [14.1 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.4 kg [3.2 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - tablet houder

1 - zwanenhals arm

1 - Klem

1 - Verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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