Documenthouder - 7 kijkhoek standen - verstelbaar
Product ID: DOCHOLDSTND

Plaats uw afgedrukte documenten in een comfortabele kijkstand, met deze ergonomische
documenthouder. U kunt uw referentiedocumenten rechtop zetten en de kijkhoek veranderen, zodat uw
nek en ogen minder gespannen worden en uw efficiëntie wordt verbeterd.

Verander uw kijkhoek
De verstelbare documenthouder functioneert als een schildersezel, en is ontworpen voor de optimale
kijkervaring. U kunt de houder in zeven verschillende hoeken zetten om uw kijkhoek te veranderen, zodat
u tijdens het typen of de invoer van gegevens eenvoudig de referentie documenten kunt bekijken.

Veelzijdig gebruik
Gebruik deze stevige en lichtgewicht documenthouder voor vele verschillende afgedrukte documenten,
catalogi en zelfs tablets. Zo kunt u eenvoudig fysieke documenten bekijken of digitaliseren in
commerciële, medische, overheids-, financiële en industriële omgevingen. De metalen, 28,5 cm brede
achterplaat ondersteunt uw documenten gemakkelijk, zowel liggend als staand. De paginahouder kan vele
pagina's bevatten, die met twee klemmen op hun plaats worden gehouden.
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Plat inklapbaar
De documenthouder kan plat worden ingeklapt wanneer hij niet wordt gebruikt, handig om mee te nemen
of om gemakkelijk op te bergen.
De DOCHOLDSTND wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Geschikt voor afgedrukte documenten, catalogi en zelfs tablets
Helpt bij het bekijken of digitaliseren van documenten in
commerciële, medische, overheids-, financiële en industriële
omgevingen.

Features
•

Stevige en lichtgewicht documenthouder, 28,5 cm breed, houdt
documenten in de verticale stand

•

Comfortabele kijkhoek, in zeven instelbare hoeken, om
nekbewegingen te helpen verminderen
Kan eenvoudig plat worden neergeklapt wanneer hij niet wordt
gebruikt
Veelzijdig gebruik van afgedrukte documenten, catalogi en tablets
Geen montage vereist

•
•
•
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Warranty

5 Years

Prestaties

Verstelbare ezelstandaard

7 hoekstanden

Fysieke
eigenschappen

Breedte product

11.2 in [285 mm]

Gewicht product

18.9 oz [535 g]

Hoogte product

8 in [202 mm]

Kleur

Zwart

Lengte product

6 in [152 mm]

Type behuizing

Metal and Plastic

Package Height

23.000

Package Length

295.000

Package Width

243.000

Verzendgewicht (verpakt)

570.000

Meegeleverd

1 - Documenthouder

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

1 - verkorte handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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