
Bordsmonterad arm för surfplatta - Ledad - För iPad eller Android

Produkt ID: ARMTBLTIW

Denna bordshållare med arm för surfplattor gör att du sömlöst kan integrera din surfplatta på vilken 
arbetsstation som helst genom att klämma fast den på ditt skrivbord eller din bänkarbetsplats. Den 
passar dina 9- till 11- tums iPad - eller Android- tabletter, inklusive 10,2- tums iPad och 11- tums iPad 
Pro.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket 
tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Anpassningsbar placering

Med detta mycket justerbara stativ för surfplattor kan du integrera din surfplatta i din arbetsplats för 
maximal komfort och bekvämlighet. Stativet har en ledad arm som gör att du enkelt kan placera din 
surfplatta i perfekt höjd och djup för alla användningsområden. Hållaren för surfplattor roterar 360 
grader och kan lutas och svängas för optimal placering. Hållaren för surfplattor har även en låsbar 
säkerhetsklämma som gör att du kan se till att din surfplatta sitter säkert.

Problemfri installation

Du kan enkelt fästa din hållare för surfplattor på din arbetsyta genom att klämma fast den på ditt 
skrivbord eller din arbetsbänk. Den inbyggda armen hanterar dessutom din laddningssladd så att din 
arbetsplats ser städad och professionell ut, vilket gör att du kan ladda din surfplatta medan den är 
monterad. Hållaren för surfplattor har en klomekanism som gör att du enkelt kan lossa och fästa din 
surfplatta.

Maximal hållbarhet

Denna robusta hållare för surfplattor garanterar att din surfplatta sitter säkert genom en solid 
stålkonstruktion som inte tappar din surfplatta om den får en knuff eller ett slag. Hållaren för 
surfplattor kombinerar denna hållbara konstruktion med en snygg och professionell yta som kommer 
att passa väl in i ditt hem, på ditt kontor eller i ditt skyltfönster.



ARMTBLTIW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

Användning

• Montera en surfplatta på din arbetsstation för att köra sekundära applikationer

• Placera en surfplatta i ditt arbetsområde för att granska referenser utan att behöva hålla i 
surfplattan

• Installera en surfplatta i ditt kök för att visa recept

Funktioner

• Universellt bordsmonterat ställ för surfplattor med stöd för 9-11-tums skärmar

• Integrera surfplattan sömlöst i din arbetsplats

• Låsbart fäste

• Problemfri installation med en klämmontering

• Hållbar stålkonstruktion

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Väggmonterbar Nej

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Skrivbordsklämma

Prestanda

Viktkapacitet 35.3 oz [1000 g]

Maximal skärmstorlek 11"



Höjdjustering Ja

Maximal 
armförlängning

21.3 in [540 mm]

Lutning 180°

Panorering 280°

Vridning/pivotering 360°

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Vit

Kabinettyp Stål och plast

Produktlängd 31.8 in [80.8 cm]

Produktbredd 6.6 in [16.7 cm]

Produkthöjd 3.8 in [9.7 cm]

Produktvikt 3.9 lb [1.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 20.1 in [51.1 cm]

Package Width 9.9 in [25.2 cm]

Package Height 5.6 in [14.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.6 lb [2.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Ledad monitorarm för surfplattor

1 - Skrivbordsklämma

2 - Kabelklämmor

1 - EVA-dyna



1 - 2,5 mm insexnyckel

1 - 3 mm insexnyckel

2 - Tangenter

1 - Säkerhetsnyckel

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


