
SLIM COMBO

*  Gebaseerd op 2 uur typen per dag; kan variëren, afhankelijk van gebruik

Case met afneembaar verlicht Bluetooth®-toetsenbord 
voor iPad (5e en 6e generatie)

INHOUD VAN DE DOOS
• iPad-case met afneembaar 

toetsenbord
• Documentatie
• 2 jaar fabrieksgarantie

FUNCTIES
• 4 gebruiksstanden: Typen, Weergeven, 

Studio, Boek
• Afneembaar toetsenbord met 

verlichte toetsen en iOS-sneltoetsen
• Verstelbare standaard met een 

gezichtshoekbereik van 40°
• Batterijlevensduur van 3 maanden
• Apple Pencil-houder
• Betrouwbare, energiezuinige Bluetooth® 

LE-verbinding

ULTIEME VEELZIJDIGHEID VOOR  
ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN.
Slim Combo biedt ultieme veelzijdigheid voor de iPad. Vier 
gebruiksstanden (Typen, Weergeven, Studio om te schetsen, Boek 
om te lezen) en een afneembaar toetsenbord zorgen voor ultieme 
flexibiliteit. De gezichtshoek is verstelbaar binnen een bereik 
van 40° en de verstelbare standaard gaat soepel naar achteren 
en blijft op zijn plaats zitten wanneer je de perfecte opstelling 
hebt gevonden. Met een professioneel toetsenbord met verlichte 
toetsen en iOS-sneltoetsen heb je een type-ervaring als op een 
laptop. Goed zichtbaar zowel dag en nacht en dat met een 
batterij die drie maanden meegaat.* Met de Bluetooth®  
LE-verbinding is koppelen heel eenvoudig. De case beschikt  
over bescherming aan de voor- en achterkant en een Apple  
Pencil-houder.



Case:
• Apple Pencil-houder
• Bescherming voor voor- en achterkant
• Waterafstotende, gemakkelijk te reinigen 

stof en duurzaam kunststof materiaal
• Toegang tot alle poorten: camera/

hoofdtelefoon

Toetsenbord:
• Ruim geplaatste toetsen met een 

toetshoogte van 17 mm
• Toetsen met schaarmechanisme 

(activeringspunt van 1,5 mm)
• Volledige rij met iOS-sneltoetsen

SYSTEEMVEREISTEN
• iOS

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• 4 modi: Typen, Weergeven, Studio, Lezen 
• Afneembaar toetsenbord
• Verlichte toetsen
• Verstelbare gezichtshoek van 20° - 60°

Afmetingen:
• Lengte: 246,2 mm 
• Breedte: 177,7 mm 
• Dikte: 24,6 mm 
• Gewicht: 490 g

Vermogen en verbinding:
• Oplaadbare batterij
• Batterijlevensduur van 3 maanden

 (2 uur typen per dag)
• Koppel het toetsenbord met de iPad via

 Bluetooth® LE
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PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Gewicht 778 gr 6863 gr
Lengte 20,7 cm 29,7 cm
Breedte 3,45 cm 22,3 cm
Hoogte/diepte 25,45 cm 28,2 cm
Volume 1,817 dm3 0,018 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 4 n.v.t.
1 hoofdverpakking 8 1
1 pallet EURO 520 65
1 container 20VT 12672 860
1 container 40 ft 26432 1780
1 container 40 ft HQ 29736 1958


