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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
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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.

Produktový list

Držák tabletu stolní TABLET HOLDER TABLE XL 
Kód produktu 893723

Barva silver

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 4005546726175

Množství prod. jednotky 1 piece

EAN prodejní jednotky 4005546726175

Hmotnost balení (brutto) 1342 G

Země původu DE

Ocenění

Popis produktu
• Stolní držák na 7–13palcové tablety s pouzdrem
• Otočný o 360° pro variabilní použití na výšku i na šířku (aretační body vždy v úhlu 90°)
• Nastavitelný úhel čtení od 0°–88°
• Bezpečné zajištění tabletů s ochranným pouzdrem (lze použít i bez pouzdra) díky extra hlubokému modulu (23 mm)
• Snadná manipulace díky symetrickému otevírání svorky
• Šikovně uspořádané napájení přes prohlubeň pro nabíjecí kabel
• Šetrné upnutí díky pogumovaným povrchům
• Stabilní a velmi odolný díky vysoce kvalitním materiálům: ocelový plech, hliník, ABS
• Ideální pro použití v průmyslu

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 155
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Produktový list

Držák tabletu stolní TABLET HOLDER TABLE XL 
Vnější výška (mm) 242

Vnější hloubka/délka 183 mm

Množství náplně (pro) 1 Tablet

Značka DURABLE

Velikost displeje 17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")

Maximální šířka držáku (mm) 23

Symetrické otevírání držáku tabletu 160-275 mm

Otočný displej (°) 360

Rozsah otáčení ne

Úhel náklonu +88°

Rozsah pohybu otočný, sklopný

Kabelový management app.yes

Maximální nosnost Cca. 1 kg 

Zabezpečení proti krádeži app.no

Montáž kompletně smontovaný

Země původu Německo 

Typ základny/montáže stolní
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