
SLIM FOLIO
met geïntegreerd Bluetooth®-toetsenbord voor iPad  
(5e en 6e generatie) 

INHOUD VAN DE DOOS
• Slim-toetsenbordcase
• Documentatie
• 2 jaar fabrieksgarantie

FUNCTIES
• Drie eenvoudige standen: typen, 

weergeven en beschermen
• Geïntegreerd toetsenbord voor 

comfortabel typen zoals op een 
laptop

• Een plek voor Apple Pencil
• Betrouwbare Bluetooth®-verbinding
• Batterijlevensduur van 4 jaar

EENVOUD. GA VAN IPAD NAAR LAPTOP 
MET ÉÉN KLIK.
Verander uw iPad in een laptop met één klik. Dankzij de ruim 
geplaatste toetsen en iOS-sneltoetsen typt u snel en comfortabel. 
Met de Slim Folio kunt u uw iPad in een optimale typhoek 
vergrendelen en stevig op elk oppervlak plaatsen, van een bureau 
tot uw schoot. Het dunne ontwerp past perfect en beschermt uw 
iPad tegen stoten, krassen en morsen zonder extra gewicht. De 
eenvoudige set-up, stabiele draadloze Bluetooth® LE-verbinding en 
lange batterijlevensduur maken van de Slim Folio een onmisbaar 
accessoire voor uw iPad. Er is zelfs plek voor uw Apple Pencil zodat u 
kunt schetsen en schrijven, en de Pencil kunt opbergen zodat deze 
niet kwijtraakt of in de weg zit.



Vermogen en verbinding
• Van stroom voorzien door vervangbare 

knoopcelbatterij
• Batterijlevensduur van 4 jaar (2 uur typen per 

dag)
• Koppel het toetsenbord met de iPad via 
Bluetooth® LE

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
• Toetsenbord van normaal formaat (toetshoogte 

van 17 mm)
• Toetsen met schaarmechanisme (activeringspunt 

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

SYSTEEMVEREISTEN
• iOS

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Drie standen: typen, weergeven, 

beschermen
• Type toetsenbord: geïntegreerd 

toetsenbord
• Verlichte toetsen: nee
• Gezichtshoeken: vast
• Typstand: Hoek van 58°
• Weergavestand: Hoek van 10°

Afmetingen
• Hoogte: 182 mm
• Breedte: 248,0 mm 
• Diepte: 20 mm 
• Gewicht: 445 g
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(EAN-13) (SCC-14)

Onderdeelnr. DEU 920-009018 5099206081383 50992060813810
Onderdeelnr. FRA 920-009019 5099206081390 50992060813919
Onderdeelnr. CH 920-009020 5099206081406 50992060814015
Onderdeelnr. ITA 920-009021 5099206081413 50992060814114
Onderdeelnr. ESP 920-009022 5099206081420 50992060814213
Onderdeelnr. PAN 920-009023 5099206081437 50992060814312
Onderdeelnr. UK 920-009024 5099206081444 50992060814411
Onderdeelnr. TUR 920-009025 5099206081451 50992060814510

PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Gewicht 698 gr 6066 gr

Lengte 25,6 cm 20 inch per 
seconde cm

Breedte 18,9 cm 27,5 cm
Hoogte/diepte 3,25 cm 27,8 cm
Volume 1,572 dm3 0,015 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 4 n.v.t.
1 hoofdverpakking 8 1
1 pallet EURO 768 96
1 container 20VT 15104 1888
1 container 12,2 m (40 ft) 31680 3960


