
Telefoonhouder / tablet houder - universeel - multi
angle - opvouwbaar - zwart
Product ID: USPTLSTNDB

Werk comfortabeler met deze draagbare telefoonhouder en tablet houder. Dit product ondersteunt uw
mobiele apparaat, zodat u dat niet zelf hoeft te doen.   

Slank en krachtige ondersteuning  

Gemaakt van duurzaam aluminium, deze universele houder biedt een stabiel platform voor de meeste
smartphones en 4-13" tablets (maximale diepte 11 mm) zoals de iPad Pro en het Samsung™ Galaxy™
tablet.  Met deze in vele standen in te stellen zwarte standaard voor meerdere apparaten kunt u typen en
vegen zonder dat u het tablet met uw hand moet ondersteunen of het apparaat op uw bureau moet
neerzetten.  
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Verander eenvoudig uw kijkhoek  

Beweeg de smartphone- of tablet houder eenvoudig omhoog of omlaag voor een comfortabele kijkhoek.
De in meerdere hoeken instelbare tabletstandaard beweegt soepel, zodat u uw kijkhoek kunt aanpassen,
zelfs wanneer uw apparaat nog in de standaard zit.    

Eenvoudige mobiliteit  

De inklapbare tablet houder / telefoonhouder is zowel compact als lichtgewicht en is dus perfect voor
mobiel gebruik of op reis. Deze kan plat worden opgevouwen, en eenvoudig in uw tas op te bergen.  

De keuze van IT-professionals sinds 1985     

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om
te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industrienormen of
deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden
24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de
aankoop te kunnen ondersteunen.  

De USPTLSTND heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com. 
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Surf op het internet, lees of voer telefoongesprekken met uw
telefoon of tablet, handsfree

• Werk comfortabel terwijl u Skype gebruikt of tijdens een videochat

Eigenschappen

• Geniet van handsfree gebruik van uw smartphone of tablet
• Pas uw kijkhoek eenvoudig aan met de in meerdere hoeken

verstelbare standaard
• Maximale mobiliteit dankzij een compact, opvouwbaar design
• Slanke, duurzame aluminium constructie
• Bescherm uw apparaat tegen wegglijden, bekrassen of vallen, met

een antislip onderkant
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Warranty 3 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 1

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Draagvermogen 800 g [28.2 oz]

Maximale diepte 11 mm

Maximale schermgrootte 13"

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 77.000

Gewicht product 186.000

Hoogte product 130.000

Kleur Zwart

Lengte product 10.6 cm [4.2 in]

Type behuizing Aluminium

Verpakkingsinformatie Package Height 24.000

Package Length 136.000

Package Width 80.000

Verzendgewicht (verpakt) 214.000

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - standaard

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