
Dual-module vergadertafel connectiviteits box met kabelmanagement

Productcode: BOX4MODULE

Bent u op zoek naar direct beschikbare connectiviteit in een vergaderruimte, besloten ruimte of 
klaslokaal?  De dual-module connectiviteitsbox voor vergadertafels is een aanpasbare oplossing 
waarmee u unieke connectiviteitstoepassingen kunt ontwerpen.

Combineer twee StarTech.com connectiviteitsmodules (apart verkrijgbaar) met de stijlvolle 
dual-module connectiviteitsbox voor een oplossing die precies aan uw behoeften voldoet. Elke module 
is uitwisselbaar en biedt gebruiksvriendelijke oplossingen voor de aansluiting van laptops en andere 
apparaten.

Met StarTech.com connectiviteitsmodules kunt u:

wisselstroom en USB-uitgangen toevoegen voor het opladen van uw apparaten (MOD4POWERNA)

uw laptop docken met randapparaten, webcams, luidsprekers, microfoons en schermen in de 
vergaderruimte (MOD4DOCKACPD)

in-room A/V-apparatuur aansluiten op laptops, Chromebook notebooks en 2-in-1 laptops (MOD4AVHD, 
MOD4AVHDBT)

uw ruimte netjes houden met kabelmanagers (MOD4CABLEH)

Ontwerp een praktische en stijlvolle oplossing die uw gasten zal imponeren en aan hun behoeften 
voldoet. De connectiviteitsbox heeft een zwarte aluminium afwerking die past bij uw tafels en 
randapparaten. Bovendien sluit het deksel gelijk met het tafeloppervlak zodat de aansluitpunten aan 
het zicht worden onttrokken. De connectiviteitsbox kan eenvoudig in een tafel of bureau worden 
geïnstalleerd.

De kabelmanager van de connectiviteitsbox houd kabels gemakkelijk bereikbaar, zonder knopen en uit 
het zicht.



De BOX4MODULE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Combineerbaar met StarTech.com connectiviteitsmodules

• Creëer een aanpasbare connectiviteitsoplossing

• Creëer een oplossing voor telefonisch vergaderen in uw vergaderruimte

• Ideaal voor vergaderruimtes, klaslokalen, laboratoria, besloten ruimtes

Eigenschappen

• Zorg voor aangepaste connectiviteit in een vergaderruimte door toevoeging van twee modules van 
uw keuze aan deze stijlvolle connectiviteit tafelbox

• Verander uw conferentietafel in een laadstation, docking station of een A/V-oplossing zodat u 
schermen aan uw laptop kunt toevoegen

• Centraliseer uw stroomvoorziening, A/V en docking poorten op een comfortabele plaats in een 
vergaderruimte, klaslokaal of auditorium

• Houd kabels gemakkelijk bereikbaar, georganiseerd en uit het zicht met de geïntegreerde 
kabelmanager

• Maak gemakkelijk toegang tot apparaten in een vergaderruimte of telefonische vergaderingen 
mogelijk met applicaties zoals Skype for Business met de docking station module

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Garantiebeleid 2 Years

Notitie Kabels met ferrietkern kunnen de manoeuvreerbaarheid 
van kabels in het kabelgat verminderen. Als 
ferrietkernen noodzakelijk zijn, adviseren wij het gebruik 
van kabels waarbij de ferrietkern zich zo dicht mogelijk 



bij de connector bevindt

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium en staal

Lengte product 6.5 in [16.5 cm]

Breedte product 12.5 in [31.8 cm]

Hoogte product 4.3 in [11.0 cm]

Gewicht product 3.6 lb [1.7 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.5 in [14.0 cm]

Package Width 14.2 in [36.0 cm]

Package Height 9.4 in [24.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.3 lb [2.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Modulaire tafelbox

2 - Vleugelbevestiging

1 - Voorgesneden omtrek

1 - Kabelbeheerbeugel

2 - Bovenplaten kabelbeheer

1 - Kleine kabelbus

1 - Grote kabelbus

1 - Kabelstang



4 - Kabelbeheer plaatschroeven (nr. 6-32 x 3/8")

4 - Kabelbeheer beugelmontageschroeven (nr. 6-32 x 
3/8")

4 - Kabelstangschroeven (M4 x 4 mm)

1 - Handleiding

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


