
Dokumenthållare - 7 vinkelinställningar

Produkt ID: DOCHOLDSTND

Placera dina utskriftsdokument i en bekväm tittarposition med den här ergonomiska 
dokumenthållaren. Du kan placera dina referensdokument i ett upprätt läge och justera vinkeln, för 
att minska nack- och ögonbelastning och förbättra din effektivitet.

Den inställbara dokumentärhållaren av staffli-typ är designad för optimal visning. Välj en av de sju 
vinkelinställningarna för att ändra visningsvinkel så att du enkelt kan hänvisa till dokument när du 
skriver eller gör datainmatning.

Använd detta robusta och lätt dokumentstativ för att hålla ett brett spektrum av utskriftskopior, 
kataloger och till och med surfplattor. Det gör det enkelt att referera eller digitalisera fysiska 
dokument i kommersiella, medicinska, offentliga, finansiella och andra branscher. Bakplattan av 
metall, med en bredd på 28,5 cm, stöder enkelt dina dokument i liggande eller stående position.  
Sidhållarens fat kan rymma många sidor samtidigt, och hålls på plats med två clips.

Sidhållaren är hopvikbar till ett platt läge när den inte används, för bärbar användning eller snabb 
lagring.

DOCHOLDSTND täckt av StarTech.com 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

 

Användning



• Håller kopior av dokument, kataloger och till och med surfplattor

• Hjälper med datainmatning eller digitalisering av dokument i kommersiella, medicinska, offentliga, 
finansiella och andra branscher

Funktioner

• Robust och lätt dokumentstativ, 28,5 cm bred, håller kopia i upprätt läge

• Bekväm översikt, med sju vinkelinställningar, för att minska nackrörelse

• Lätt hopvikbar till platt lägen när den inte används

• Mångsidig användning med utskriftsdokument, kataloger och surfplattor

• Ingen montering behövs

Prestanda

Garantipolicy 5 Years

Allmänna 
specifikationer

Justerbart stafflistativ: 7 vinkelinställningar

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Metal and Plastic

Produktlängd 11.2 in [28.5 cm]

Produktbredd 9.3 in [23.7 cm]

Produkthöjd 0.9 in [2.4 cm]

Produktvikt 1.1 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.6 in [29.5 cm]

Package Width 9.7 in [24.7 cm]

Package Height 1.0 in [2.5 cm]



Fraktvikt (förpackning) 1.2 lb [0.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Dokumentinnehavare

1 - snabbstartsguide

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


