
Telefon- och surfplatteställ - Universellt - Multivinkel - Hopfällbart

Produkt ID: USPTLSTND

Arbeta bekvämare med detta portabla ställ för telefon och surfplatta. Det håller i din mobila enhet, så 
att du inte behöver göra det. Du kan placera din smartphone eller surfplatta i idealisk vinkel och 
enkelt surfa på webben, granska dokument eller ringa samtal.

Det universella telefon- och surfplattestället är tillverkat i slitstark aluminium och utgör en stabil 
plattform för flera mobila enheter, inklusive de flesta smarttelefoner och 4" till 13" surfplattor 
(maximalt djup 11 mm) som iPad Pro och Samsung™ Galaxy™. I borstat aluminium, ett perfekt ställ 
för iPad eller iPhone.

Med detta mycket justerbara ställ för många olika enheter kan du skriva och svepa utan att behöva 
hålla fast din surfplatta eller telefon i handen eller lägga den på skrivbordet.

Flytta bara hållaren uppåt eller nedåt för bekväm visning.  Multivinkelstället rör sig smidigt så att du 
kan justera betraktningsvinkeln med din enhet kvar i på plats. Stället stöder både liggande och 
stående orientering.

Med sin storlek och låga vikt är det vikbara stället för surfplattor och mobiltelefoner perfekt för mobil 
användning och på resor. Det kan vikas ihop så att du enkelt kan ta med det i väskan.

Stället stannar på plats på en mängd olika ytor tack vare fyra silikonfötter undertill.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Surfa på webben, läs eller ring samtal på din telefon eller surfplatta, handsfree

• Arbeta bekvämt när du använder Skype eller videochatt

Funktioner

• Enkel användning av din smartphone eller surfplatta, utan att behöva hålla i dem

• Anpassa visningsvinkeln med det justerbara stället

• Viks ihop och är lätt att transportera

• Elegant, slitstark aluminiumkonstruktion

• Skyddar din enhet från att glida av eller repas

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Väggmonterbar Nej

# skärmar som stöds 1

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

Maximalt djup: 11 mm

Viktkapacitet 28.2 oz [800 g]

Maximal skärmstorlek 13"

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 4.1 in [10.5 cm]



Produktbredd 3.0 in [76.0 mm]

Produkthöjd 5.1 in [13.0 cm]

Produktvikt 6.6 oz [186.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.3 in [13.4 cm]

Package Width 3.1 in [80.0 mm]

Package Height 1.0 in [26.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 7.3 oz [207.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Stativ

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


