
Golvstativ med tre fötter för surfplattor
Product ID: STNDTBLT1A5T

Ge dina presentationer, med surfplattan som stöd, utan avbrotten eller distraktionen av att behöva hålla i
surfplattan. Detta trefotsstativ med surfplattemontering är perfekt för presentationer inför en grupp, på
scen eller som del av en produktvisning. Stoppa helt enkelt i din Apple iPad, Samsung Galaxy®,
Microsoft® Surface Pro 3 eller 4, eller annan surfplatta i surfplattemonteringen, justera höjden och
vinkeln och du är redo att börja.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket
tillåter statliga GSA Schedule-inköp.
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Använd surfplattan som en prompter

För att dina presentationer ska ha maximalt intryck måste du eliminera distraktioner så att du kan
fokusera på din publik och innehållet som du levererar. Detta praktiska trefotsstativ håller din surfplatta
på plats vid en behaglig höjd, så att du slipper. Du kan använda surfplattan som ett manus utan att
behöva hålla i den eller hela tiden titta ner i den när du pratar till publiken.

Trefotsstativet med surfplattemontering är perfekt för styrelserum, bärbara skärmar, försäljningsträning,
musikstudior, konserter, klassrum och många andra situationer, utan behov av ett podium. Eftersom
höjden på stativet är enkel att justera - från 74,5 cm till 157,5 cm - kan du använda den medan du sitter
ner eller står upp, beroende på vad som är bekvämt för dig. Du kan till och med använda den för att filma
eller ta foton med en stadig hand.

Använd din surfplatta för att presentera på den vita duken

Med trefotsstativet kan du även använda din surfplatta för att ge kraftfulla presentationer till en större
publik. Genom att ansluta surfplattan till en speglad enhet kan du trådlöst presentera från din surfplatta
och spegla surfplattan till rummets projektor eller en stor skärm. Med surfplattan säkert på plats i
trefotsstativet har du dina händer fria att navigera genom din presentation eller att peka på den stora
skärmen.

Justera din surfplatta till en bekväm vinkel

Du kan rotera surfplattemonteringen 360 grader. Rotera surfplattan till landskaps- eller porträtt-position
utan att ta loss den från monteringen. Du kan dessutom luta skärmen till rätt vinkel och enkelt ändra den
med en beröring.
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Den universella surfplattemonteringen passar surfplattor från 7" till 11" (med en maximal tjocklek på 11,5
mm). Surfplattemonteringen är dessutom löstagbar med fästen för snabba byten så att du kan ta loss
surfplattan från stativet och sätta tillbaka den när som helst.

Professionell och bärbar

Surfplatte-trefoten fälls enkelt ihop och levereras i en praktisk väska för bärbarhet.

Setup är enkel eftersom i stort sett ingen montering behövs - bara förläng det ihoppfällbara trefotsstativet
till den höjd du behöver, lås den och montera din iPad eller annan surfplatta.

STNDTBLT1A5T täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Använd din surfplatta för att ge sömlösa presentationer utan behov
av ett podium

• Integrera din surfplatta med en bärbar skärm
• Ihoppfällbar design ger en väldigt bärbar lösning för mobila proffs
• Läs noter från din surfplatta bekvämare
• Spela in videor eller ta foton stabilt från din surfplatta

Funktioner

• Använd din surfplatta under presentationer eller vid produktvisningar
med detta golvstativ med tre ben

• Universell surfplattemontering passar de flesta surfplattorna från 7"
till 11" (max. tjocklek på surfplattan: 11,5 mm)

• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
• I stort sett ingen montering behövs
• Ihoppfällbart surfplattestativ med väska för enkel bärbarhet
• Höjdjusterbar från 74,5 cm till 157,5 cm
• Huvudrotation i 360 grader för porträtt- eller landskapsposition
• Lutas enkelt till rätt vinkel
• Löstagbar universell surfplattemontering
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Warranty 2 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Skrivbordsstativ

Prestanda Höjdjustering Ja

Lutning 280°

Maximal skärmstorlek 11"

Maximum Height 1575 mm [62 in]

Maximum Tablet Thickness 11.5 mm [0.5 in]

Minimum Height 745 mm [29.3 in]

Panorering 360°

Skärmrotation 360°

Viktkapacitet 1000 g [35.3 oz]

Utseende Produktbredd 610 mm [24 in]

Produktlängd 610 mm [24 in]

Produktvikt 1860 g [65.7 oz]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 2350 g [83 oz]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - surfplattehållare

1 - trebensstativ med förlängningsstång

1 - väska

1 - Snabbinstallationsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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