
Knäställ för bärbar dator med infällbara musplatta

Produkt ID: NTBKPAD

Arbeta med högre komfort och produktivitet var du än är, med det här ergonomiska portabla 
knäbordet. Idealiskt för 13" och 15" bärbara datorer, det ger dig en stabil halkfri yta, med en infällbar 
musplatta.

Med den kraftiga designen och lätta vikten (bara 0,5 kg), passar det portabla knäplattan för bärbara 
datorer lätt in i din väska.

När du pendlar eller reser för affärer, anpassa din miljö till dig istället för att anpassa dig till din miljö. 
Knäbordet för resor ger en solid arbetsyta så att du kan arbeta bekvämt på flygplatsen, på tåget, ute i 
fältet eller vart du än arbetar.

Skjut enkelt ut musfacket för att ge gott om utrymme att använda musen (6,1 " x 7,3" / 15,5 cm x 
18,5 cm). Knästället för bärbar dator med utdragbart musstöd sträcker sig på båda sidor och fungerar 
lika bra för höger- eller vänsterhänta användare. Den nedre kanten på muskudden är något upphöjd 
för att förhindra att musen glider av.

Maximera din arbetstid utan att oroa dig för att din bärbara dator glider. Den strukturerade silikonytan 
på datorns ställ håller din bärbara dator på plats på knäbordet.

Den övre ytan av silikon på knäbordet för bärbar dator ger också en värmebeständig barriär. Det 
hjälper till att förhindra värmeöverföring från din bärbara dator till din kropp medan du arbetar. Det 
låter dig hålla dig sval och arbeta med komfort.

Den TAA-kompatibla NTBKPAD stöds av en StarTech.com 5-årsgaranti och fri livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Arbeta bekvämt på flygplatsen eller på ditt hotell när du reser i affärer

• Förbättra din produktivitet när du pendlar med tåg eller tunnelbana

• Skapa en mobil arbetsyta när tillfälliga arbetsstationer inte är tillgängliga eller upptagna

Funktioner

• Ergonomisk portabelt bord för bärbar dator tillåter dig att arbeta bekvämt på en stabil yta: 14,2" x 
9,8" (36 cm x 25 cm)

• Idealiskt storleksanpassad för 13 "och 15" bärbara datorer, som enkelt passar i din väska för 
bärbara datorer

• Infällbar musplatta, för höger- eller vänsterhänt användare, sträcker sig på båda sidor: 6,1 "x 7,3" 
(15,5 cm x 18,5 cm)

• Stabil och lättstädad yta med antislip silikon för att hålla din bärbara dator på plats

• Värmebeständig barriär hjälper till att förhindra värmeöverföring till knä eller ben

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Black & Gray

Kabinettyp Plastic and Silicone

Produktlängd 14.2 in [36.0 cm]

Produktbredd 9.8 in [25.0 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 2.0 lb [0.9 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Knäbord

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


