
Anslutningsbox för konferensbord med två moduler och kabelorganiserare

Produkt ID: BOX4MODULE

Är du ute efter enkelt tillgänglig anslutbarhet i konferensrummet, mötesrummet eller klassrummet?  
Anslutningsboxen för konferensrum med två moduler är en anpassningsbar lösning som låter dig 
designa unika anslutningsapplikationer.

Kombinera två valfria  från StarTech.com (säljs separat) med den arkitektoniska anslutningsboxen 
med två moduler för att tillhandahålla en lösning som uppfyller ditt rums exakta behov. Varje modul 
är utbytbar och tillhandahåller lättanvända lösningar för anslutning av bärbara datorer och andra 
enheter.

Anslutningsmoduler från StarTech.com kan användas till att:

Tillföra AC-ström- och USB-utgångar för laddning av dina enheter (MOD4POWERNA)

Docka din bärbara dator med konferensrumsutrustning, webbkameror, högtalare, mikrofoner och 
bildskärmar (MOD4DOCKACPD)

Ansluta A/V-utrustning i rummet till bärbara datorer, Chromebook-datorer och bärbara datorer med 
2-i-1-funktionalitet (MOD4AVHD, MOD4AVHDBT)

Skapa ordning i ditt utrymme med kabelorganiserare (MOD4CABLEH)

Skapa en praktisk och elegant lösning som imponerar på dina besökare och passar deras behov. 
Anslutningsboxen har en svart aluminiumfinish som passar ditt bord och din kringutrustning. Locket 
stängs tätt mot bordsytan och döljer därmed alla anslutningspunkter. Anslutningsboxen installeras 
enkelt i ett bord eller skrivbord.

Den inbyggda kabelhanteraren förvarar kablarna lättillgängligt, trasselfritt och utom synhåll.

BOX4MODULE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Kombinera med anslutningsmoduler från StarTech.com

• Skapa en anpassningsbar anslutningslösning

• Skapa en konferenssamtalslösning i konferensrummet

• Perfekt för konferensrum, klassrum, testbänkar, små rum

Funktioner

• Anpassa anslutningen i konferensrummet genom att tillföra två valfria moduler till denna 
arkitektoniska anslutningsbox för bord

• Omvandla ditt konferensbord till en laddningsstation, en dockningsstation eller en A/V-lösning för att 
lägga till skärmar för din bärbara dator

• Samla ström-, A/V- och dockningsportarna på en behändig plats i konferensrummet, klassrummet 
eller auditoriet

• Förvara kablarna lättillgängligt, trasselfritt och utom synhåll i den inbyggda kabelorganiseraren

• Få enkelt åtkomst till enheter i konferensrum och konfigurera konferenssamtal med hjälp av 
applikationer som Skype for Business med dockningsstationens modul

Särskilda 
anmärkningar/krav

Garantipolicy 2 Years

Obs. Kablar med ferriter kan påverka kabelrörligheten inuti 
kabelhålet. Om ferriter behövs rekommenderar vi kablar 
med ferriter placerade så nära kontakten som möjligt.

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och stål



Produktlängd 6.5 in [16.5 cm]

Produktbredd 12.5 in [31.8 cm]

Produkthöjd 4.3 in [11.0 cm]

Produktvikt 3.6 lb [1.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 5.3 lb [2.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - modulär bordslåda

2 - vingfäste

1 - utskärningsmall

1 - fästen för kabelhantering

2 - övre plattor för kabelhantering

1 - små kabelbussningar

1 - stora kabelbussningar

1 - kabelkanal

4 - skruvar för kabelhantering (#6-32 x 3/8")

4 - monteringsskruvar till fästen för kabelhantering 
(#6-32 x 3/8")

4 - skruvar för kabelkanaler (M4 x 4 mm)

1 - Användarhandbok



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


