
Vergrendelbare iPad standaard
Product ID: STNDTBLT1FS

Met deze veilige tablet vloerstandaard kunt u een tablet als een interactieve marketingkiosk of
productdisplay gebruiken. Hij ondersteunt een Apple iPad, iPad Air of andere tablets met een 9,7" scherm.
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Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de
Amerikaanse Federale wet inzake handelsovereenkomsten
(TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule
mogelijk maakt.

Bied een interessante, klantgerichte display

Installeer één tablet in de lobby of gebruik meerdere standaards binnen uw bedrijf of als beursdisplay,
voor maximale blootstelling en impact. U kunt de standaard gebruiken voor toepassingen zoals:

• klanten direct toegang geven tot nieuwe productinformatie 
• verwelkomen van bezoekers 
• klanten verbinding laten maken met uw eigen app om de gebruikerservaring te verbeteren

De Home-knop is afgedekt, waardoor u gebruikers naar specifieke informatie of apps kunt sturen, en kunt
voorkomen dat zij de tablet voor totaal andere doeleinden gebruiken. 

Maak uw tablet veilig vast

De veilige tabletstandaard heeft een vergrendelbare houder die uw tablet beschermt tegen verlies of
beschadiging. Bovendien kunt u de basis van de stalen en aluminium standaard in de vloer schroeven en
hem zo op zijn plaats vastzetten. 

Maak een aantrekkelijke display

Ontwerp een indrukwekkende display voor uw tablet, in liggend of staand formaat.De standaard heeft
een vaste hoogte van ca. 1060 mm en geïntegreerd kabelmanagement voor een nette presentatie. Om
uw tablet onopvallend te voeden, steekt u de oplaadkabel door de pilaarvormige standaard.

De STNDTBLT1FS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Maak een marketingkiosk of productdisplay
• Verwelkom bezoekers en geeft richting aanwijzingen
• Gebruik meerdere standaards voor maximale toegankelijkheid

Eigenschappen

• Maak boeiende displays met deze tablet- en iPad-standaard voor 9,7"
iPad, iPad Air en iPad Pro.

• Vergrendelbare tablet vloerstandaard met stevige metalen
constructie helpt diefstal te voorkomen

• Standaard met vaste hoogte, ca. 1060 mm, liggend of staand
formaat

• Voed uw tablet eenvoudig, door uw oplaadkabel door de
pilaarvormige standaard te geleiden

• Afgedekte Home-knop voorkomt dat gebruikers niet-gerelateerde
apps starten
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 1

Kabelbeheer Ja

Montage-opties Vloerbevestiging

Prestaties Draagvermogen 1.5 kg [3.3 lb]

Maximale schermgrootte 9.7"

Maximum Tablet Thickness 13 mm [0.5 in]

Schermrotatie +90° / - 90°

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 41 cm [16.1 in]

Gewicht product 4.4 kg [9.8 lb]

Hoogte product 106 cm [41.7 in]

Kleur Zwart & Zilver

Lengte product 32 cm [12.6 in]

Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 10.3 cm [4.1 in]

Package Length 1.1 m [3.5 ft]

Package Width 34.6 cm [13.6 in]

Verzendgewicht (verpakt) 6.1 kg [13.5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - tablethouder met veiligheidsvergrendeling

2 - Sleuteltjes

1 - basis

1 - basisconnector

1 - aansluitblok

1 - stang

4 - rubberen voetjes

8 - M6 schroeven

4 - M4 schroeven

1 - Inbussleutel

4 - ankerschroeven

4 - ankers
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6 - schuimkussens

6 - schuimblokken

1 - verkorte handleiding

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