
Justerbart stativ för surfplatta med arm - svängbar - väggmonterbar

Produkt ID: ARMTBLTDT

Integrera din iPad (inklusive 10,2-tums iPad eller 11-tums och 12,9-tums iPad Pro) eller annan 
surfplatta sömlöst i arbetsplatsen med detta justerbara stativ för surfplattor. Flytta armen upp eller 
ner och rotera surfplattan för att justera positionen omedelbart. Universellt stativ för surfplattor som 
står säkert på ditt skrivbord. Du kan även montera det på en vägg eller på undersidan av en 
bordsskiva.

Med detta väldigt justerbara surfplattestativ kan du maximera din användning av surfplattan utan att 
behöva hålla den i handen eller lägga ner den på skrivbordet.

Flytta armen upp eller ner med dess rörliga leder för att placera surfplattan vid en perfekt höjd. 
Surfplattans arm vrids 0/+170 grader vid basen och -40/+180 grader vid armbågen för att möjliggöra 
enkel justering av surfplattans position. Byt enkelt från stående till liggande läge med 360 graders 
rotation.

Klämman vidgas enkelt för att hålla en surfplatta eller telefon från 4,7"-12,9" och upp till 1 kg. Med 
sin stora bas sår surfplattestativet tryggt på skrivbordet, bänken eller annan platt yta. En mindre bas 
medföljer också så att du kan montera surfplattestativet på en vägg eller under ett arbetsskåp eller 
köksskåp för många olika användningsområden.

ARMTBLTDT täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  



Användning

• Använd stativet för surfplattan på skrivbordet eller disken för enkel visning

• Väggmontera för att visa referensmaterial utan att behöva hålla i surfplattan

• Montera stativet för surfplattan under en disk eller ett skåp för att enkelt se instruktioner

Funktioner

• Universellt stöd för surfplattor som stöder många olika surfplattor och telefoner, från 4,7-12,9 tum

• Armen för surfplattor kan vridas +170° vid basen, -40°/+180° vid armbågen samt roteras 360° för 
porträtt- eller landskapsläge

• Inklusive fäste för vägg- eller ytmontering

• Stor fyrkantig bas för optimal stabilitet

• Håller en vikt på 1 kg

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Ja

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Skrivbordsstativ, väggmonterat

Prestanda

Viktkapacitet 2.2 lb [1 kg]

Minsta displaystorlek 4.7"

Maximal skärmstorlek 12.9"

Höjdjustering Ja

Vridning/pivotering 0/+170° (vid basen) -40°/+180° (armbåge)

Skärmrotation 360°

Utseende



Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och plast

Produktlängd 6.3 in [16.0 cm]

Produktbredd 6.3 in [16.0 cm]

Produkthöjd 13.8 in [35.0 cm]

Produktvikt 3.0 lb [1.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 3.4 lb [1.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - arm för surfplatta

1 - bas

1 - väggplatta

1 - dekorativt skydd

2 - Skruvar

2 - betongankare

1 - 2,5 mm insexnyckel

1 - 3 mm insexnyckel

1 - 4 mm insexnyckel

1 - knopp

1 - Instruktionsbok



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


