PTS 1216 TabLock voor iPad
mini 1 / 2 / 3

Artikelnummer (SKU)
Kleur

7495224
Zilver

Belangrijke voordelen
•
•

Stijlvol high-end design
Diefstalpreventie

Steeds vaker worden tablet-pc's als de iPad gebruikt voor
openbare toepassingen, zoals winkels, musea, showrooms
en tentoonstellingen. Vogel’s Professional heeft een veilige
behuizing ontwikkeld voor de iPad mini: TabLock. TabLock
voorkomt diefstal en ongewenst gebruik van de tablet.
De stijlvolle, slanke behuizing is gemaakt van hoogwaardig
aluminium en staal en is ontworpen om de iPad te
beschermen in openbare ruimtes. De TabLock iPadbehuizing kan direct aan de wand worden bevestigd of via
de VESA 100x100 mm montagegaten op een bureau- of
wandsteun van Vogel's. De veilige TabLock-behuizing kan
snel en eenvoudig worden geopend dankzij het nieuwe
vergrendelingsmechanisme met slot en sleutel. Vogel's
Professional ontwikkelt regelmatig nieuwe TabLocks. Houd
onze website in de gaten voor de meest recente informatie.

PTS 1216 TabLock voor iPad
mini 1 / 2 / 3

www.vogels.com

Speciﬁcaties

Nummer producttype
Artikelnummer (SKU)
Kleur
EAN enkele doos
Garantie
Opties bureau
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PTS 1216
7495224
Zilver
8712285327209
5 jaar
Fixed table mount Vaste
tafelbeugel Feste TischHalterung Supporto da
tavolo ﬁsso Support de
table ﬁxe Soporte de
mesa ﬁjo Фиксированное
настольное крепление Afsluitbaar
Productgroep
Nieruchomy uchwyt
biurkowy Fast bordbeslag Tablet merk en modellen
Fixed table stand Vaste Tablet home-knop toegankelijk
tafelstandaard Fester
of verborgen
Tisch-Ständer Piedistallo
Productlijn
da tavolo ﬁsso Pied de
table ﬁxe Soporte de
mesa ﬁjo Фиксированная
настольная стойка
Nieruchomy stojak
biurkowy Fast bordholder
Free-standing table stand
Vrijstaande tafelstandaard
Freistehender Tisch-

Ständer Piedistallo da
tavolo indipendente
Pied de table autonome
Soporte de mesa
independiente
Произвольно
устанавливаемая
настольная стойка
Wolnostojący stojak
biurkowy Fritstående
bordholder
True
Tablet casing
Apple iPad Mini 1 / 2 / 3
Hidden Verborgen
Verdeckt Nascosto Caché
Oculto Скрыто Ukryty Skjult
TabLock

