Magneet mat - 24 cm x 27 cm
Productcode: STMAGMAT

Soms zijn de beste oplossingen de eenvoudigste - zoals deze magnetische mat waarmee u kleine
schroeven en andere kleine delen netjes georganiseerd kunt houden. Het is het ideale hulpmiddel voor
de montage of reparatie van smart phones, laptops, schijfbehuizingen, drones of andere kleine
elektronica.
Nu kunt u de onderdelen bij elkaar houden wanneer u apparaten monteert of demonteert. Schroeven
en andere kleine delen blijven op hun plaats op de licht gemagnetiseerde gereedschapsmat, zodat
verlies en fouten worden voorkomen.
De elektronica reparatiemat fungeert ook als magnetisch droog afveegbaar schrijfblad, zodat u
opmerkingen over het project kunt noteren en zo het overzicht behoudt (inclusief markeerstift).
Dankzij het rasterloze ontwerp kunt u de configuratie van uw componenten aanpassen en de
schroeflocaties noteren, om bij het repareren en opknappen van elektronica tijd te besparen. De mat
is ook compatibel met andere droog afveegbare markeerstiften zodat u elke gewenste kleur kunt
gebruiken.
De 24 cm x 27 cm grote magnetische projectmat biedt een effectief werkoppervlak, en is 2,2 mm dik.
De compacte maat is prima, zowel voor een vaste plek als voor mobiel gebruik.
De elektronica reparatiemat, gemaakt van magnetisch rubber met een witte PVC-coating, biedt
duurzaamheid, terwijl het oppervlak eenvoudig kan worden afgeveegd.
De STMAGMAT wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Een essentieel hulpmiddel voor de montage of reparatie van notebooks, docks,
harde-schijfbehuizingen, drones en andere kleine elektronica
• Ideaal voor IT reparatiebedrijven

Eigenschappen
• Houdt elektronicareparaties georganiseerd met deze professionele magnetische mat (2,2 mm dik)
• Magnetisch oppervlak houdt kleine schroeven en andere kleine metalen delen op zijn plaats en
netjes georganiseerd
• Noteer opmerkingen zoals de locatie van schroeven op het whiteboard oppervlakte (inclusief
markeerstift)
• Handige maat voor mobiel gebruik: 24 cm x 27 cm
• Eenvoudig te reinigen oppervlak

Gebruiksomge
ving
Garantiebeleid

5 Years

Opslagtemperatuur

-6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)

Kleur

Wit

Type behuizing

Magnetic Rubber and PVC

Lengte product

9.4 in [24.0 cm]

Breedte product

10.6 in [27.0 cm]

Hoogte product

0.1 in [2.2 mm]

Gewicht product

17.3 oz [491.0 g]

Package Length

9.8 in [25.0 cm]

Package Width

13.0 in [33.0 cm]

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Package Height

0.1 in [2.5 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

18.4 oz [522.0 g]

Meegeleverd

Magnetische mat

Wat wordt er
meegeleverd

Droge wismarker
verkorte handleiding

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

