
Verstelbare tablet houder - scharnierend - muur monteerbaar - universeel

Productcode: ARMTBLTDT

Integreer uw iPad (zowel de 10.2" iPad als de 11" en 12.9" iPad Pro) of andere tablet naadloos in uw 
werkomgeving met deze universele tabletstandaard. Beweeg de tabletarm omhoog of omlaag of roteer 
de tablet om uw kijkpositie direct in te stellen. De tabletstandaard rust veilig op uw bureau, of kan aan 
de wand worden gemonteerd, of aan de onderkant van een (keuken)kast.

Met deze in vele standen in te stellen tabletstandaard kunt u maximaal gebruik maken van uw tablet 
zonder deze in uw hand te moeten houden of op uw bureau neer te zetten.

Beweeg de arm gewoon omhoog of omlaag, met zijn twee beweegbare scharnieren, en plaats uw 
tablet op de perfecte hoogte. De tablet arm draait 0° / +170° bij de basis en -40° / +180° bij de 
elleboog, zodat u de tabletpositie eenvoudig kunt instellen. Schakel eenvoudig van staand naar 
liggend formaat, met 360° rotatie.

De klem kan eenvoudig worden geopend om een 4.7" tot 12.9" tablet of telefoon vast te houden, met 
een maximum gewicht van 1 kg. Met zijn grote basis rust de tabletstandaard veilig op uw bureau, 
werkblad of ander plat oppervlak. Ook is een kleinere basis meegeleverd, zodat u de tabletstandaard 
aan een wand kunt monteren of aan de onderkant van een werkkast of keukenkast, voor vele 
verschillende toepassingen.

De ARMTBLTDT wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  



Toepassingen

• Gebruik de tabletstandaard op uw bureau of werkblad, zodat deze gemakkelijk kan worden bekeken

• Monteer aan de wand om referentiemateriaal te bekijken zonder uw tablet vast te houden

• Monteer de tabletstandaard onder een werkblad of kast om eenvoudig recepten etc. te bekijken

Eigenschappen

• Universele tabletstandaard ondersteunt vele verschillende tablets en telefoons, van 4,7 tot 12,9 
inch.

• Tablet arm draait +170° bij de basis en -40° / +180° bij de elleboog, en roteert 360° voor staand of 
liggend formaat

• Inclusief optionele basis voor wand- of oppervlaktemontage

• Grote vierkante basis voor stabiliteit

• Ondersteunt een gewicht tot 1 kg

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Montage-opties Bureaustandaard, muurbeugel

Prestaties

Draagvermogen 2.2 lb [1 kg]

Minimale 
schermgrootte

4.7"

Maximale 
schermgrootte

12.9"

Hoogte verstelling Ja

Zwenken / draaien 0 / +170° (bij de basis) -40° / +180° (elleboog)



Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium en kunststof

Lengte product 6.3 in [16.0 cm]

Breedte product 6.3 in [16.0 cm]

Hoogte product 13.8 in [35.0 cm]

Gewicht product 3.0 lb [1.4 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.3 in [28.7 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 3.0 in [76.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.4 lb [1.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - tabletarm

1 - basis

1 - wandplaat

1 - decoratieve afdekking

2 - schroeven

2 - betonankers

1 - 2,5 mm inbussleutel

1 - 3 mm inbusschroef



1 - 4 mm inbussleutel

1 - knop

1 - handleiding

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


