
Draagbare laptopstandaard - verstelbaar

Productcode: LTRISERP

Met deze draagbare laptopstandaard kunt u de positie van uw laptop precies op ooghoogte instellen 
en zo uw comfort en productiviteit verhogen. De standaard is volledig verstelbaar in zes hoeken en 
heeft een compact, lichtgewicht design, zodat u deze standaard overal met uw laptop kunt meenemen 
om uw werkplek te verbeteren.

Door uw laptop in de gewenste kijkhoek te zetten, vermindert u nek- en rugbelasting. Met deze 
verstelbare laptopstandaard kunt een betere lichaamshouding behouden en comfortabeler werken, 
met zes verstelbare kantelhoeken (15°, 17°, 19°, 35°, 37° en 39°) om uw werkconfiguratie aan te 
passen. Door de hoek van uw laptop aan te passen, krijgt u ook een meer ergonomische 
toetsenbordstand.

De verstelbare hoek en het doorstroomdesign van het platform verhoogt de luchtstroom en houdt uw 
laptop koel, als u deze niet gebruikt. Deze passieve koeling beschermt uw laptop ongemerkt tegen 
oververhitting en voorkomt ongewenste problemen vanwege oververhitting zoals lagere snelheid en 
storingen.

Het compacte design (28,7 cm x 21 cm) biedt een stabiel platform voor uw laptop zoals MacBook Pro, 
MacBook Air, Lenovo® ThinkPad®, HP®, Asus® of Dell® Ultrabook™. U kunt deze verstelbare 
laptopstandaard ook gebruiken om uw tablet in een comfortabele stand te houden, waardoor u met 
beide handen kunt typen, scrollen en slepen.

Deze draagbare, verstelbare laptopstandaard kunt u gemakkelijk meenemen, zodat u overal uw 
werkplek kunt verbeteren. De standaard kan eenvoudig worden ingeklapt en in uw laptoptas worden 
opgeborgen. Deze standaard is zeer dun (10 mm) en extreem lichtgewicht (358 g), dus ideaal voor 
mobiel gebruik.

De LTRISERP wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Perfect voor kantoormedewerkers in commerciële, zakelijke en institutionele omgevingen voor meer 
comfort terwijl u zit

• Geweldig voor mobiel gebruik om overal waar u heengaat een comfortabel werkstation te creëren

• Ideaal voor gebruik op kantoor, school en thuis voor verbeterde ergonomie

• Gebruik hem niet alleen als verstelbare laptopstandaard, maar ook voor tablets of voor het lezen 
van een boek

Eigenschappen

• Werk comfortabeler met deze verstelbare, draagbare laptopstandaard

• Eenvoudig in zes verschillende hoeken te zetten (van 15° tot 39°) voor comfortabel kijken en typen

• Ventilatiegaten helpen de warmte te verspreiden, als u uw laptop gebruikt

• Compact platform (28,7 cm x 21 cm), compatibel met de meeste laptops

• Zeer dun (10 mm) en lichtgewicht (358 g) design; kan worden ingeklapt voor mobiliteitsgemak

• Handig geïntegreerd handvat

• Rubberen grepen en inklapbare steun zorgen ervoor dat uw laptop in de gewenste stand blijft staan

• Ook compatibel met 9 tot 12 inch (22,9 cm tot 30,5 cm) tablets

• TAA conform

Prestaties

Garantiebeleid 5 Years

Hoogte verstelling Ja

Kantelen +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Black & Gray

Type behuizing Kunststof

Lengte product 8.3 in [21.0 cm]

Breedte product 11.3 in [28.7 cm]

Hoogte product 0.4 in [1.1 cm]

Gewicht product 13.1 oz [372.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.7 in [29.8 cm]

Package Width 0.8 in [21.0 mm]

Package Height 8.7 in [22.1 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

16.6 oz [470.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - verstelbare laptopstandaard

1 - verkorte handleiding

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


