
TMS 1030 - Flexpakket voor tablets

Altijd klaar om je te helpen

Gebruik jij je tablet graag in de keuken? Om hier zoveel mogelijk van te kunnen genieten hebben onze ontwerpers een

stevige, flexibele tablet muurbeugel ontworpen waarmee je de tablet stevig aan de wand kunt bevestigen. Zo

neemt de tablet geen ruimte in beslag op het aanrecht en komen er ook geen spetters op. Het flexpakket voor

tablets bevat een universele tablethouder en een flexibele muurbeugel.

Kantelen 90

Garantie Levenslange garantie

Min. afstand tot de wand (mm) 44

Min. schermgrootte (inch) 7''

Max. schermgrootte (inch) 13''

Max. gewicht van TV (kg) 1

Gaten patroon (mm) Min. 1x1 / Max. 1x1



TMS 1030 - Flexpakket voor tablets

Een universele tablet houder voor alle tabletmerken

De stijlvol ontworpen tablet houder is geschikt voor alle tablets van 7 t/m 13 inch (max. 13 mm dik). De tablet houder

maakt gebruik van Vogel's RingO-bevestigingssysteem, dat gemakkelijk aan de flexibele tablet muurbeugel kan

worden geklikt.

Uw tablet op precies de goede hoogte

Met de tablet muurbeugel bevestigt je de tablet gemakkelijk aan de wand, kast of op een andere handige plek waar je

hem goed kunt zien. Je kunt de flexibele steun met de tablet uittrekken, draaien en kantelen tot hij precies op de

goede plaats staat. Zoek recepten op, kijk naar een kookles of zelfs naar je favoriete tv-programma terwijl je in de

keuken bezig bent.

Naast het flexpakket voor tablets kunt u ook van uw tablet genieten terwijl u in bad zit, met onze tablet muurbeugel. Als u

passagiers op de achterbank wilt vermaken tijdens autoritten, gebruik dan de tablet autohouder, of voor uw

navigatiesysteem in de auto onze tablet dashboardbeugel. 

Kenmerken

- Aluminium product

- Eenvoudige aansluiting

- Uitschuifbare arm

Logistieke informatie
EAN code product 8712285326745

Nettogewicht (kg) 0.8

Single Box breedte (mm) 225

Single Box Lengte (mm) 269

Single Box Height (mm) 56
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