Kabelbox voor vergadertafel - inbouw
kabelmanagement
Product ID: BOX4CABLE

Deze kabelbox biedt een nette oplossing om de kabels in een vergadertafel of katheder uit het zicht en
toch gemakkelijk toegankelijk te houden. De box heeft een sterke constructie en biedt een stevige
ingebouwde kabeldoorvoer voor uw tafel. Bovendien zijn de afgeschuinde rand en het deksel van de box
van geborsteld aluminium, waardoor elke tafel of spreekgestoelte er nog mooier uitziet.
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Houd uw kabels uit het zicht
U kunt de kabelbox in bijna elke tafel in een
vergaderruimte of katheder installeren, waardoor
u tot negen AV-, netwerk- of oplaadkabels kunt
verbergen, als deze niet worden gebruikt.
De box heeft een onopvallend opbergpaneel van
geborsteld aluminium dat eenvoudig in uw
vergaderruimte of klaslokaal kan worden
geïntegreerd.

Toegang wanneer dat nodig is
Als u een van de kabels moet gebruiken, hoeft u alleen de afdekplaat open te schuiven en de benodigde
kabel op uw laptop aan te sluiten. Als u klaar bent, schuift u de kabel gewoon terug in de box. De
toegangsgaten aan de onderkant van het paneel zijn zo ontwikkeld dat de zwaartekracht zijn werk kan
doen, waarbij uw kabels naadloos terugschuiven en de kabel onder uw tafel wordt verborgen. U hoeft zich
geen zorgen meer te maken dat u kabels verliest, en uw kabels raken ook niet met elkaar in de war.
De BOX4CABLE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Leid veel gebruikte voedingsadapterkabels voor het opladen van
laptops, iPads of andere mobiele apparaten.
Integreer in een katheder, voor live presentaties
Verberg uw kabels door deze direct in uw tafel of podium te
installeren

Features
•
•
•
•

Verborgen tafelinstallatie verbergt kabelwarboel in uw
vergaderruimte
Biedt een comfortabele, nette manier om uw apparatuurkabels in een
vergadertafel of lessenaar te centraliseren.
Gestroomlijnd design door installatie in een tafel
Afdekpaneel
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Warranty

2 Years

Hardware

Audio

Nee

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

Kabels met ferrietkern kunnen de manoeuvreerbaarheid
van kabels in het kabelgat verminderen. Als ferrietkernen
noodzakelijk zijn, adviseren wij het gebruik van kabels
waarbij de ferrietkern zich zo dicht mogelijk bij de
connector bevindt.

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

15°C to 35°C (59°F to 95°F)

Opslagtemperatuur

15°C to 65°C (59°F to 149°F)

Vochtigheid

10% ~ 70% RV

Breedte product

5.8 in [14.7 cm]

Gewicht product

29.5 oz [836 g]

Hoogte product

3.6 in [91 mm]

Kleur

Zwart

Lengte product

5.8 in [14.7 cm]

Type behuizing

Steel and Aluminum

Package Height

4.7 in [12 cm]

Package Length

7.1 in [18 cm]

Package Width

7.1 in [18 cm]

Verzendgewicht (verpakt)

2.5 lb [1.1 kg]

Meegeleverd

1 - kabeltoegangsbox

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

2 - montagesteunen met schroeven en vleugelmoeren
4 - grote nylon splitbussen
7 - kleine nylon splitbussen
1 - omtrek sjabloon
1 - verkorte handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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