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BASE
Oplaadstation met 
Smart Connector-
technologie 
voor iPad Pro van 12 inch en iPad Pro  
van 9,7 inch

INHOUD VAN DE DOOS
• BASE-oplaadstation
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning
• Niet inbegrepen: Lightning-USB-kabel, 

stroomadapter (gebruik de kabel en de 
adapter die zijn meegeleverd met de 
iPad)

FUNCTIES
• Met één hand neerzetten en opladen 

via Smart Connector
• Geoptimaliseerde gezichtshoek voor 

gebruik op uw aanrecht, bureau of 
nachtkastje

• Gemaakt van hoogwaardig eersteklas 
aluminium

• Stevige constructie met antislip-rand en 
een ontwerp dat omvallen voorkomt

• Compatibel met de siliconenhoesjes 
voor iPad Pro van Apple

DE MEEST GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
MANIER OM UW iPad Pro TE GEBRUIKEN 
TIJDENS HET OPLADEN.
Logi BASE is de meest gebruiksvriendelijke manier om uw iPad Pro 
te gebruiken tijdens het opladen. Dankzij de Smart Connector krijgt 
opladen met BASE een nieuwe dimensie. De Smart Connector 
heeft een beperkt profiel waardoor u uw iPad Pro moeiteloos in 
de oplaadstand kunt plaatsen. Zet uw iPad Pro op BASE en het 
apparaat wordt opgeladen. BASE is ook de ideale houder voor 
uw iPad Pro en plaatst hem in de perfecte gezichtshoek op een 
aanrecht, bureau of nachtkastje. Met meer dan een miljoen apps 
en de intelligentie van Siri zijn er nieuwe manieren om uw iPad Pro 
overal in huis te gebruiken. 
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SYSTEEMVEREISTEN
• Compatibel met alle iPads die over de 

Smart Connector van Apple beschikken, 
zoals iPad Pro van 12 inch en iPad Pro 
van 9,7 inch

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Ingangs- en uitgangsvermogen:  

5,2 V, 2,4 A
• Duur van volledig opladen van iPad Pro:

- via stopcontact (stroomadapter 
van 12 W, geen apps actief op de 
achtergrond): 7 uur;

- via USB-poort: momenteel niet 
aanbevolen

• Aluminium houder plaatst iPad Pro in 
een gezichtshoek van 70 graden

• Ondersteunt horizontale, liggende stand 
voor opladen en kijken

• Compatibiliteit met hoesjes: BASE is 
compatibel met de siliconenhoesjes 
voor iPad Pro van Apple

PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnr. 939-001471 n.v.t.
Barcode 5099206067011 (EAN-13) 50992060670116 (SCC-14)

Gewicht 592 gr 5510 gr
Lengte 12,5 cm 40,2 cm
Breedte 9,3 cm 27,1 cm
Hoogte/diepte 19,35 cm 20,8 cm
Volume 2,249 dm3 0,0227 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 4 n.v.t.
1 hoofdverpakking 8 1
1 pallet EURO 432 54
1 container 6,1 m (20 ft) 10472 1309
1 container 12,2 m (40 ft) 21736 2717
1 container 12,2 m (40 ft) HQ 23712 2964
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