
Verktygssats för smarttelefoner, surfplattor och bärbara datorer

Produkt ID: CTKRPR

Den här verktygssatsen i 23 delar innehåller alla skruvmejslar, bitar, pincetter och spudge-verktyg 
som du behöver för reparationer av i stort sett alla smarttelefoner, surfplattor och bärbara datorer. 
Det perfekta verktyget för dina reparationsjobb på mobila enheter, inklusive iPhone, iPad, Samsung 
Galaxy®, HP Chromebook™, Lenovo® Think Pad®, Acer® Chromebook och MacBook.

Satsen innehåller:

• Två spudgeverktyg, ett triangelformat brytverktyg och sugkopp för att montera av skärmen från 
surfplattan eller smarttelefonen

• En multiskruvmejsel med 16 bits för att öppna de vanligaste smarttelefonerna, surfplattorna och 
bärbara datorerna samt för bortmontering av kort och distanser.

• En pincettsats för fasthållning och placering av mindre kablar, kontakter och chips i mobila enheter.

• Utmatningsstift för SIM-kort för att ta ut SIM-kort ur smarttelefoner och surfplattor.

• En praktisk och tålig väska för förvaring av alla medföljande verktyg.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

• Med den här satsen kan du byta skärm på iPhone, iPad, Samsung Galaxy och andra mobila enheter.

• Ha den till hands på din arbetsplats för reparationer av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara 
datorer

Funktioner

• Sätt igång med dina reparationer säker på att du har de rätta verktygen till hands för alla enheter 
från de största tillverkarna.

• En effektiv och tidssparande verktygssats med allt du behöver för att laga mobiltelefoner, surfplattor 
och smarttelefoner.

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Svart

Produktlängd 6.7 in [17.1 cm]

Produktbredd 4.3 in [10.8 cm]

Produkthöjd 1.6 in [4.1 cm]

Produktvikt 10.4 oz [295 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.2 in [33.6 cm]

Package Width 7.4 in [18.9 cm]

Package Height 4.7 in [12 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.4 lb [2.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2 - spudge-verktyg

1 - triangelformat brytverktyg



1 - pincettsats

1 - multiskruvmejsel

5 - Torx-bitar (T4, T5, T6, T8, T10)

4 - Phillips-bitar (PH000, PH00, PH0, PH1)

3 - pentalobe-bitar (P2, P5, P6)

2 - tri-wing-bitar (TRI0, TRI1)

1 - slot-bit (2.0)

1 - hex-bit (2 mm)

1 - sugkopp

1 - utmatningsstift för SIM-kort

1 - förvaringsväska

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


