
Tablet houder met statief
Product ID: STNDTBLT1A5T

Deze verstelbare driepoot tabletstandaard is perfect voor het geven van presentaties. De standaard is
geschikt voor tablets van 166 tot 200 mm (6,5 tot 7,8") breed en tot 11,5 mm (0,45") dik. Gebruik
hem voor uw Apple iPad of andere geschikte tablet.

Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake
handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.
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Perfect voor presentaties

Met de tabletstandaard kunt uw tablet gebruiken voor prachtige presentaties, terwijl u zich kunt blijven
richten op uw publiek en de content die u presenteert. U kunt uw tablet gebruiken als een visueel
hulpmiddel of autocue (teleprompter), zonder dat u hem moet vasthouden of constant omlaag moet
kijken terwijl u het publiek toespreekt.

Verstelbare hoogte en kijkhoek

Gebruik de driepoot terwijl u zit of staat. De hoogte is eenvoudig verstelbaar - van 74,5 tot 157,5 cm.
U kunt de tablet ook 360° roteren om tussen staand en liggend formaat te wisselen en het scherm in
uw favoriete kijkhoek kantelen. De tablethouder is ook afneembaar, met snel verwisselbare
bevestigingselementen, waardoor u de tablet van de standaard kunt verwijderen en op elk gewenst
moment kunt terugplaatsen.

Draagbare driepoots tabletstandaard

De driepoot kan gemakkelijk worden ingeklapt en wordt geleverd in een handige draagtas. Opstellen is
eenvoudig - trek de inklapbare driepootstandaard gewoon uit tot de benodigde hoogte, vergrendel hem
en bevestig uw tablet.

Andere toepassingen
• Maak video's of foto's zonder trillende camera
• Geef lezingen
• Mobiele displays
• Beurskiosk
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De STNDTBLT1A5T wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Geef presentaties met uw tablet
• Maak een mobiele display
• Creëer een informatiekiosk voor beurzen
• Maak video's of foto's zonder trillingen
• Neem de driepoot met u mee, in de meegeleverde draagtas

Eigenschappen

• Geschikt voor tablets van 6,5 tot 7,8 inch (16,6 tot 20 cm) breed
(maximale tabletdikte: 1,15 cm)

• Presenteer content met een stabiel scherm of maak foto's en video's
zonder trillende camera

• In hoogte verstelbaar van 74,5 tot 157 cm
• Kan eenvoudig in uw favoriete kijkhoek worden gekanteld, met 360°

roterende kop
• Tablet houder kan van de driepoot worden losgemaakt voor mobiliteit

(draagtas meegeleverd)
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 1

Montage-opties Bureaustandaard

Prestaties Algemene specificaties Universele tablethouder is geschikt voor tablets van 6,5 tot
7,8 inch (166 tot 200 mm) breed

Draagvermogen 1000 g [35.3 oz]

Hoogte verstelling Ja

Kantelen 280°

Maximum Tablet Thickness 11.5 mm [0.5 in]

Maximumhoogte 1575 mm [62 in]

Minimum Height 745 mm [29.3 in]

Pannen 360°

Schermrotatie 360°

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 610 mm [24 in]

Gewicht product 2 kg [4.5 lb]

Lengte product 610 mm [24 in]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 2.2 kg [5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - tablet houder

1 - statief met verlengstang

1 - draagtas

1 - Verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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