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NewStar diefstalbestendige tablet

vloersteun TABLET-S200SILVER voor de

meeste 7.9"-10.5" iPad tablets - Zilver

De NewStar TABLET-S200SILVER diefstalbestendige tablet vloersteun, is ontworpen om uw

tablet op veilige wijze te tonen in openbare ruimtes. De mogelijkheid om de houder zowel in

hoogte als in breedte te verstellen, maakt deze vloersteun geschikt voor de

meeste 7.9"-10.5" iPad tablets. Kabelmanagement door de buis verbergt de snoeren en

zorgt voor een nette en georganiseerde uitstraling. 

Deze vloersteun is een geweldige keuze wanneer plaatsing aan de muur, het plafond, of op

het bureau geen optie is.

NewStar model TABLET-S200SILVER is afsluitbaar, in hoogte verstelbaar van 63 - 108

centimeter en universeel. De tablet wordt gemakkelijk verticaal, of horizontaal geplaatst, met

behulp van de houder. De vloersteun beschikt over schroefgaten in de voet, waarmee deze

aan de vloer bevestigd kan worden. 

Installatiemateriaal wordt meegeleverd met het product.

SPECIFICATIES

Breedte

Diepte

Garantie

Hoogte

Hoogteverstelling

Kabelmanagement

Kantelen (graden)

Kleur

Max. beeldformaat

Max. draagvermogen

Min. beeldformaat

Min. draagvermogen

Roteren (graden)

EAN code

44 cm

35 cm

5 jaar

63 - 108 cm

Manual

Ja

180°

Zilver

10

1

8

0

360°

8717371446963
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