Armário de carregamento e sincronização, universal para tablet —
Preto
K67862EU

350mm
400mm
430mm
15.69kg

À medida que mais tablets são utilizados nas salas de aula, nas empresas e nos espaços de retalho, torna-se
muito necessária a oferta de um local cómodo para armazenamento seguro. Felizmente, a Kensington possui a
resposta perfeita com o novo Armário de carregamento e sincronização, universal para tablet. Com espaço para
até 10 tablets incluindo iPads, Galaxy Tabs, Kindles e outros, o armário é o local perfeito para carregar os tablets
após toda a gente ter ido para casa, de modo a que estejam carregados e prontos na manhã seguinte. Além disso,
com as gavetas ajustáveis, cada compartimento pode acomodar tablets que tenham um capa robustecida de
protecção. Empilhe até três armários e fica com armazenamento para até 30 tablets numa só sala de aula. Uma
porta frontal retráctil inviolável oferece segurança com acesso com chave personalizada e a placa de suporte ou o
cabo com cadeado incluídos fixam o armário no lugar.

Características
• Guarda até 10 tablets para armazenamento, carregamento e sincronização seguros.

Informação Embalagens de Varejo

• Empilhe até 3 armários e sincronize até 30 tablets com um hub USB em separado. Cabo USB incluído.

505mm
472mm
555mm
18.11kg
UPC#
5028252418157
Quantidade Unidade
1

• As prateleiras ajustáveis permitem inserir tablets com as suas capas robustecidas de protecção
• Pode armazenar iPads, Galaxy Tabs, Kindles e outros dispositivos com iOS ou Android
• Fixa-se à mesa com a placa de suporte ou com o cabo com cadeado
• A porta retráctil inviolável abre-se completamente para fácil acesso
• Ventoinha de refrigeração incorporada para evitar o sobreaquecimento dos tablets em carregamento

Informações sobre Envio

• Incluídas chaves para cadeados individuais. É possível solicitar chaves mestras de acesso.
1
• Dimensão no gabinete: 430 (A) x 400 (L) x 350 (P) mm
• Espaçamento para cada um dos slots: 28 (A) x 242 (L) x 280 (P) mm

• Gestão de cadeados Padrão
• Melhor para Tablet PCs
• Carrega Tablets (2.4 AMP) 10
• Cor Negro

• Cor Preto
• Compatibilidade Android, iOS
• Tipo d/cad. com chave
• Os meus dispositivos iPad, iPad 2, iPad 9.7", iPad
Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad
mini 3, iPad mini 4, iPad mini
ecrã de retina, iPad Pro 10.5”
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