
Justerbart trefotsstativ för surfplattor

Produkt ID: STNDTBLT1A5T

Det justerbara trefotsstativet för surfplattor är perfekt när du ska hålla presentationer. Stativet passar 
för surfplattor i storlek från 6,5 till 7,8 tum i bredd, med en maximal tjocklek på upp till 0,45 tum. 
Använd det för din Apple iPad (inklusive 10,2- tums iPad och 11- tums iPad Pro) eller andra 
kompatibla surfplattor.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket 
tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Med surfplattestativet kan du använda surfplattan för att hålla presentationer och fokusera på dina 
åhörare och innehållet du levererar. Du kan använda surfplattan som ett manus eller prompter utan 
att behöva hålla i den eller hela tiden titta ner i den när du pratar till publiken.

Använd trefotsstativet när du sitter eller står. Höjden kan enkelt justeras mellan 74,5 till 157,5 cm. Du 
kan även rotera surfplattan i 360° för att växla mellan stående och liggande visning och luta skärmen 
till önskad synvinkel. Surfplattehållaren är dessutom löstagbar med fästen för snabba byten så att du 
enkelt kan lossa surfplattan från stativet och sätta tillbaka den.

Trefotsstativet fälls enkelt ihop och levereras i en praktisk väska för bärbarhet. Enkel installation - 
bara förläng det hopfällbara trefotsstativet till den höjd du behöver, lås det och placera din surfplatta.

• Filma och ta bilder utan att kameran skakar

• Håll föreläsningar

• Bärbar visning

• För visning på mässor

STNDTBLT1A5T täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Håll presentationer med din surfplatta

• Bärbar visning

• Sätt upp informationspunkter på mässor

• Filma eller fotografera utan skakning

• Bär trefotsstativet med dig i den medföljande väskan

Funktioner

• För surfplattor från 6,5" till 7,8" (166 till 200 mm) bredd (tjocklek upp till: 0,45" / 11,5 mm))

• Med hjälp av detta golvstativ kan du visa innehåll på en stadig skärm eller fotografera och filma utan 
att kameran skakar

• Höjden kan justeras mellan 74,5 till 157 cm

• Kan enkelt lutas till rätt vinkel och huvudet kan roteras i 360°

• Hållaren kan lossas från trefotsstativet för bärbarhet (väska ingår)

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Skrivbordsstativ

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

Universalhållare för surfplattor från 6,5" till 7,8" (166 till 
200 mm) bredd

Viktkapacitet 35.3 oz [1000 g]



Maximum Tablet 
Thickness

0.5 in [11.5 mm]

Höjdjustering Ja

Minimum Height 29.3 in [745 mm]

Maximal höjd 62.0 in [1575 mm]

Lutning 280°

Panorering 360°

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 24.0 in [61.0 cm]

Produktbredd 24.0 in [61.0 cm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 4.5 lb [2.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 25.9 in [65.7 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 4.9 in [12.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.9 lb [2.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - surfplattehållare

1 - trebensstativ med förlängningsstång

1 - väska

1 - Snabbinstallationsguide



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


