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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.

Termék adatlap

Tablettartó asztali állvány TABLET HOLDER
TABLE 

Cikkszám 893023

Szín silver

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546979632

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546979632

Bruttó súly 1305.8 G

Származási ország DE

Díjak

Termékleírás
• Mobil táblagéptartó asztali használatra
• 7-13 colos táblagépekkel kompatibilis
• 360°-ban forgatható, így rugalmasan használható álló és fekvő formátumban (rögzítési pontok 90°-onként)
• Állítható olvasási szög 0°-tól 88°-ig
• A lopás elleni biztosításra a tartó speciális kulccsal lezárható, valamint integrált védelemmel rendelkezik a táblagép oldalirányú kihúzása ellen, opcionálisan
kiegészítő védelem kábelzárral (a csomag nem tartalmazza)
• A kapocs szimmetrikus nyitása révén egyszerűen kezelhető
• Rendezett áram-betáplálás a töltőkábel számára kialakított kivágás révén
• A gumírozott felületek védelmet nyújtanak a sérülések ellen
• Nagyon stabil a kiváló anyagoknak köszönhetően: acéllemez, alumínium, ABS
• Univerzális alkalmazási lehetőségek: pl. irodákban, középületekben, értékesítési és kiállítási helyiségekben, magáncélra home office-ban és konyhában stb.
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Termék adatlap

Tablettartó asztali állvány TABLET HOLDER
TABLE 
Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 155

Külső magasság (mm) 242

Külső mélység / hossz 183 mm

Kapacitás 1 Tablet

Márka DURABLE

Kijelző mérete 17.8 cm (7") - 33.0 cm (13")

Tartó max. szélessége (mm) 8

Tablet tartó nyitás 160 - 275 mm

Forgatható kijelző (°) 360

Tablet tartó forgási tartománya nem

Dőlésszöge fokozatosan változtatható +88°

Tartó beállításai forgatható, dönthető

Kábel elvezetés igen

Súly kapacitás max. 1 kg

Lopás elleni védelem igen

Összeszerelés teljesen összeszerelt

Származási ország Németország

Szerelés módja asztali állvány

893023_PDS_DURABLE_hu_HU.pdf | 2023-05-14 05:38 2/2


