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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.

Produktinformation

Surfplattehållare bord TABLET HOLDER TABLE 
Artikelnummer 893023

Färg silver

Pakkeenhed styck

EAN pr. enhed 4005546979632

Antal pr. salgsenhed 1 St

EAN pr. salgsenhed 4005546979632

Vægt pr. enhed (brutto) 1305.8 G

Oprindelsesland DE

Priser

Produktbeskrivelse
• Mobil hållare för surfplatta, bordsmodell
• Kompatibel för surfplattor på 7-13 tum
• Vridbar i 360° för användning i både stående och liggande läge (med stopplägen vid varje 90°)
• Inställbar läsvinkel på 0°-88°
• Stöldskydd genom lås med specialnyckel och integrerat skydd som förhindrar att surfplattan kan dras ur fästet från sidan alternativt via kabellås (tillval, medföljer ej
vid leverans)
• Enkla hantering genom klämmans symmetriska öppning
• Öppning för laddningskabel
• Gummerade ytor skyddar mot skador
• Stabil och robust tack vare material av hög kvalitet: stålplåt, aluminium, ABS
• Många användningsområden, t.ex. på kontor, i offentliga byggnader, försäljnings- och utställningslokaler liksom även privat på hemmakontoret och i köket osv.
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Produktinformation

Surfplattehållare bord TABLET HOLDER TABLE 
Specifikationer

Utvändig bredd (mm) 155

Utvändig höjd (mm) 242

Utvändig djup/längd 183 mm

Kapacitet/kapacitet (för) 1 Tablet

Varumärke DURABLE

Skärmstorlek 17.8 cm (7") - 33.0 cm (13")

Max bredd surfplattehållare (mm) 8

Öppning för greppet för surfplattan 160 - 275 mm

Vridbar hållare (°) 360

Svängradie för surfplattan nej

Steglös lutningsvinkel +88°

Hållarens funktioner vridbar, vinklingsbar

Kabelklämmor Ja

Max belastningskapacitet max. 1 kg

Stöldskydd Ja

Montering färdigmonterad

Ursprungsland Tyskland

Typ av fäste / stativ bordsstativ
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