
Vergrendelbare tablet houder voor iPad - bevestigbaar aan bureau of muur - staal

Productcode: SECTBLTPOS

Met deze veilige tabletstandaard kunt u uw tablet als een interactieve marketingkiosk, 
opleidingshulpmiddel, productpresentatie of voor vele andere toepassingen gebruiken. De standaard 
ondersteunt een Apple iPad, iPad Air of andere tablets met een 9,7 inch scherm.

Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake 
handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Bescherm uw tablet tegen diefstal en manipulatie met deze veilige, vergrendelbare tabletstandaard. 
Na bevestiging hoeft u uw tablet alleen in de behuizing te steken en te vergrendelen. Om uw tablet te 
voeden, steekt u de oplaadkabel van het tablet door het gat in de onderkant van de standaard en 
waarna de tablet in de houder geplaatst wordt.

Dankzij de sterke stalen constructie biedt de veilige tabletstandaard maximale duurzaamheid, 
bescherming en stabiliteit. De houder kan gemakkelijk aan uw bureau, tafel of wand worden 
bevestigd, of direct aan een VESA conforme monitor arm voor gemakkelijke verstelbaarheid.

Deze tablet standaard kan op veel manieren gebruikt worden in uw organisatie:

• Begroet klanten met nuttige informatie

• Laat klanten verbinding maken met uw eigen app om de gebruikerservaring te verbeteren

• Gebruik als een POS-systeem

De home-knop is afgedekt, waardoor u gebruikers naar specifieke informatie of apps kunt sturen, en 
kunt voorkomen dat zij de tablet voor andere doeleinden gebruiken.

De TAA-conform SECTBLTPOS heeft 5jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Creëer een gestroomlijnd POS-systeem of interactieve marketing

• Gebruik uw tablet om producten te presenteren

• Bied een informatief hulpmiddel in organisaties of commerciële omgevingen

Eigenschappen

• Bevestig uw iPad of andere 9,7 inch tablet op een veilige manier

• Vergrendel uw tablet, perfect voor verkooppunten (POS)

• Voed uw tablet eenvoudig, door uw oplaadkabel via het doorvoergat in de onderkant van de 
tablethouder te geleiden

• Robuuste stalen constructie voor maximale bescherming en stabiliteit

• Aan bureau, tafel of wand monteerbaar

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

100x100 mm

Prestaties

Maximale 
schermgrootte

9.7"

Maximum Tablet 
Thickness

0.5 in [13 mm]

Schermrotatie 360°



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 7.6 in [19.2 cm]

Breedte product 12.3 in [31.2 cm]

Hoogte product 7.9 in [20.0 cm]

Gewicht product 2.5 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.2 in [23.3 cm]

Package Width 13.6 in [34.6 cm]

Package Height 6.6 in [16.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.3 lb [2.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - voorplaat

1 - achterplaat

2 - Sleuteltjes

1 - 2,5 mm inbussleutel

4 - M4*8 mm zeskantschroeven (inbus)

3 - 5*20 zelftappende schroeven

3 - 15,4*5*2t platte onderlegring

2 - 35*1t platte onderlegringen

8 - 45x15x2 mm EVA pads

4 - 19x16x3 mm EVA pads



2 - 25x100x15 mm EVA pads

2 - 12x100x15 mm EVA pads

4 - 12,7*2 mm rubberen kussentjes

1 - montagebeugel

1 - handleiding

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


