
Magnetisk projektmatta: 24 cm x 27 cm

Produkt ID: STMAGMAT

Ibland är de bästa lösningarna de enklaste - som den här magnetiska projektmattan i 
whiteboard-material som ger dig ett enkelt sätt att hålla små skruvar och andra små delar 
organiserade Det är ett idealiskt verktyg för montering eller reparation av smarta telefoner, bärbara 
datorer, hårddiskkabinett, drönare, liten formfaktor robotik eller annan liten elektronik.

Nu, när du monterar eller tar isär enheter kan du hålla delarna på plats.  Skruvar och andra små delar 
hålls på en plats på den lätt magnetiserade verktygsplattan vilket bidrar till att förhindra förlust eller 
fel.

Den elektroniska reparationsmattan fungerar också som ett magnetiskt whiteboardblad, så att du kan 
skriva ner projektanteckningar för att hålla allt på rätt spår (penna ingår). Den rutfria designen gör att 
du kan anpassa layouten för dina komponenter och notera skruvplaceringar för att spara tid vid 
reparationer och uppdateringar. Mattan är också kompatibel med andra whiteboardpennor så att du 
kan anpassa den med valfri färg.>

Den magnetiska projekt mattan 24 cm x 27 cm ger en effektiv arbetsyta med en tjocklek på 2,2 mm. 
Dess kompakta storlek fungerar bra för stationär eller portabel användning.

Den elektroniska reparationsmattan, tillverkad av magnetiskt gummi med en vit PVC-topp yta, ger 
hållbarhet med en yta som är lätt att torka av.

STMAGMAT backas upp av en StarTech.com 5-års garanti och gratis teknisk livstidssupport.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



 

Användning

• Det är ett idealiskt verktyg för montering eller reparation av bärbara datorer, hårddiskkabineter, 
drönare och andra små elektroniska delar

• Idealisk för IT-affärer och för reparationer

Funktioner

• Håll elektronikreparationer organiserade med denna professionella magnetiska projektmatta (2,2 
mm tjocklek)

• Magnetytan håller små skruvar och andra små metalldelar på ett ställe för att hålla ordning på dem.

• Gör anteckningar inklusive skruvplacering på whiteboardytan (markör ingår)

• Bekväm storlek för bärbar användning: 24 cm x 27 cm

• Lätt-att-rengöra yta

Miljö

Garantipolicy 5 Years

Förvaringstemperatur -6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)

Utseende

Färg Vit

Kabinettyp Magnetic Rubber and PVC

Produktlängd 9.4 in [24.0 cm]

Produktbredd 10.6 in [27.0 cm]

Produkthöjd 0.1 in [2.2 mm]

Produktvikt 17.3 oz [491.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 9.8 in [250.0 mm]

Package Width 13.0 in [330.0 mm]

Package Height 0.1 in [2.5 mm]

Fraktvikt (förpackning) 18.4 oz [522.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Magnetisk projektmatta

1 - Whiteboardpenna

1 - snabbstartsguide

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


