
Laptop standaard - met intrekbare muismat

Productcode: NTBKPAD

Werk met meer comfort en productiviteit, waar u ook heen gaat, met deze ergonomische, draagbare 
laptophouder. Deze laptop standaard is ideaal voor 13" en 15" laptops en biedt een stabiel antislip 
werkoppervlak, met een inschuifbare muismat.

Met zijn stevige design en licht gewicht (slechts 0,5 kg) past deze mobiele laptophouder gemakkelijk 
in uw notebook tas.

Tijdens het woon-werkverkeer of op zakenreis past uw omgeving zich aan u aan in plaats van 
omgekeerd. De reislaptophouder biedt een sterk werkoppervlak zodat u comfortabel kunt werken in 
de luchthaven, in de trein, buiten in het veld of waar u ook moet werken.

Schuif de muismat gemakkelijk naar buiten zodat u voldoende ruimte voor uw muis heeft (15,5 cm x  
18,5 cm). De laptophouder met inschuifbare muismat kan aan beide kanten worden uitgeschoven en 
werkt daarom prima voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers. De onderste rand van de muismat 
staat iets omhoog om te voorkomen dat de muis eraf glijdt.

Maximaliseer uw werktijd, zonder zorgen dat uw laptop eraf glijdt. Het geprofileerde 
siliconenoppervlak van de computerhouder houdt uw laptop op de houder en op zijn plaats.

Het siliconen bovenoppervlak van de notebookhouder heeft ook een warmtebestendige barrière. 
Tijdens het werken wordt de warmteoverdracht van uw laptop naar uw lichaam voorkomen. Hierdoor 
blijft u koel en kunt u comfortabel werken.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Werk tijdens uw zakenreizen comfortabel op de luchthaven of in uw hotel

• Verhoog uw productiviteit tijdens het woon-werkverkeer per metro of trein

• Creëer een mobiel werkoppervlak wanneer flexibele werkplekken niet beschikbaar of bezet zijn

Eigenschappen

• Met deze ergonomische draagbare laptophouder kunt u comfortabel op een stabiel oppervlak 
werken: 36 cm x 25 cm

• Ideale afmeting voor 13" en 15" laptops, die eenvoudig in uw notebook tas past

• Inschuifbare muismat, voor rechts- en linkshandige gebruikers, schuift aan beide kanten in: 15,5 cm 
x 18,5 cm

• Stabiel en gemakkelijk te reinigen oppervlak, met antislip silicone zodat uw laptop op zijn plaats 
blijft

• Warmtebestendige barrière helpt warmteoverdracht naar uw schoot of benen te voorkomen

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Kleur Black & Gray

Type behuizing Plastic and Silicone

Lengte product 14.2 in [36.0 cm]

Breedte product 9.8 in [25.0 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 2.0 lb [0.9 kg]

Verpakkingsinform
atie



Verpakkingsaantal 1

Package Length 14.4 in [36.5 cm]

Package Width 10.2 in [26.0 cm]

Package Height 0.9 in [2.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.3 lb [1.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Laptophouder

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


