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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Karta produktu

Uchwyt do tabletu z podstawą stołową TABLET
HOLDER TABLE 

sprawdź kartę 893023

Kolor srebrny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546979632

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546979632

typ jednostki magazynowej 1305.8 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Przenośny uchwyt stołowy na tablet
• Produkt kompatybilny z tabletami o przekątnej ekranu 7–13 cali
• Możliwość obrotu w zakresie 360°, co pozwala na swobodne użytkowanie w pionie lub w poziomie (punkty blokujące co 90°)
• Możliwość regulacji kąta czytania w zakresie 0–88°
• Ochrona przed kradzieżą dzięki blokadzie na specjalny klucz oraz zintegrowanej funkcji ochrony przed wysunięciem tabletu od boku, opcjonalnie ochrona również
poprzez zapięcie linkowe (nie wchodzi w skład zestawu)
• Łatwa obsługa dzięki symetrycznemu otwieraniu zacisku
• Łatwe zasilanie dzięki wycięciu na przewód ładowania
• Gumowe powierzchnie chronią przed uszkodzeniami
• Doskonała stabilność i trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów: blachy stalowej, aluminium oraz ABS
• Szerokie możliwości zastosowania, np. w biurach, budynkach użyteczności publicznej, przestrzeniach sprzedażowych i wystawowych, do użytku prywatnego w home
office, kuchni itd.
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Karta produktu

Uchwyt do tabletu z podstawą stołową TABLET
HOLDER TABLE 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 155

Wysokość zewnętrzna (mm) 242

Głębokość zewnętrzna/długość 183 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 1 Tablet

Marka DURABLE

Rozmiar ekranu 17.8 cm (7'') - 33.0 cm (13'')

Maksymalna szerokość uchwytu (mm) 8

Symetryczne otwieranie uchwytu do tabletu 160 - 275 mm

Obrót ekranu (°) 360

Zakres obrotu uchwytu do tabletu nie

Zakres zmiany kąta nachylenia +88°

Możliwość poruszania obraca się, przechyla się

Organizacja kabli tak

Maksymalne obciążenie maks. 1 kg

Zabezpieczenie przed kradzieżą tak

Montaż całkowicie zmontowane

Kraj pochodzenia Germany

Podstawa/typ montażu stojak stołowy
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