
Smartphone reparatieset - gereedschap voor
telefoons, tablets en laptops
Product ID: CTKRPR

Deze 23-delige gereedschapset bevat alle essentiële schroevendraaiers, bitjes, pincetten en spudgers die
u nodig hebt voor de reparatie van bijna elke smartphone, tablet of laptop. Het is de perfecte aanvulling
op uw elektronica-reparatieset, geschikt voor vele verschillende mobiele apparaten inclusief iPhone, iPad,
Samsung Galaxy®, HP Chromebook™, Lenovo® Think Pad®, Acer® Chromebook en MacBook.

De set bestaat uit:

• Twee spudgers en een driehoekig wrikgereedschap/pry-tool en een zuignap waardoor u het scherm van een
tablet of smartphone kunt losmaken en verwijderen
 

• Een multi-bit schroevendraaier, met 16 bits die geschikt zijn voor het openen van de meest populaire
smartphones, tablets en laptops, voor het verwijderen en vervangen van printplaatschroeven en stand-offs
 

• Een set met pincetten voor het plaatsen van kleine kabels, connectors of chips in de behuizing van uw
mobiele apparaten
 

• Een SIM-kaart uitwerppen, waarmee u SIM-kaarten uit smartphones en tablets kunt verwijderen
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• Een comfortabele opbergkoffer met harde schaal, waarin alle gereedschappen netjes kunnen worden

opgeborgen

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

Toepassingen

• Gebruik deze set om het scherm van uw iPhone, iPad, Samsung
Galaxy of ander mobiel apparaat te vervangen

• Houd deze bij de hand bij uw werkbank voor de reparatie van
mobiele telefoons, tablets en laptops

Eigenschappen

• Repareer apparaten met vertrouwen, omdat u weet dat u beschikt
over de juiste gereedschappen voor alle apparaten van de
toonaangevende merken

• Bespaar tijd en frustratie met één gereedschapset die alles heeft wat
u nodig hebt voor het repareren van mobiele telefoons, tablets en
smartphones
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Warranty 2 Years

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 10.8 cm [4.3 in]

Gewicht product 295 g [10.4 oz]

Hoogte product 4.1 cm [1.6 in]

Lengte product 17.1 cm [6.7 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 12 cm [4.7 in]

Package Length 33.6 cm [13.2 in]

Package Width 18.9 cm [7.4 in]

Verzendgewicht (verpakt) 2.4 kg [5.4 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 2 - Spudger gereedschap

1 - driehoekig pry tool

1 - set met pincetten

1 - multi-bit schroevendraaier

5 - Torx-bitjes (T4, T5, T6, T8, T10)

4 - Kruiskop-bitjes (T4, PH000, PH00, PH0, PH1)

3 - pentalobe bits (P2, P5, P6)

2 - drievleugelige bitjes (TRI0, TRI1)

1 - sleufbitje (2.0)

1 - hex bitje (2 mm)

1 - zuignap

1 - SIM-kaart verwijderpin

1 - opbergkoffer

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