Bärbart laptopstativ - justerbart
Product ID: LTRISERP

Med det här bärbara stativet kan du justera höjden på din bärbara dator för bästa komfort och
produktivitet. Den är helt justerbar med sex vinklar och en kompakt och lätt design för att ta med den
med din bärbara dator för maximal produktivitet var du än befinner dig.

Ställ in din bärbara dator till önskad vinkel
Placera din bärbara dator så att du minskar påfrestning på nacke och rygg. Det bärbara stativet hjälper
dig att sitta bättre och arbeta bekvämare, med sex inställbara lutningsalternativ (15°, 17°, 19°, 35°, 37°
och 39°) för att skräddarsy din arbetsplats. Genom att finjustera vinkeln på din bärbara dator får du
också en mer ergonomisk tangentbordsinställning.

Förbättrad luftcirkulation med den ventilerade plattformen
Plattformens justerbara lutning och öppna design förbättrar luftflödet och hjälper till att kyla din bärbara
dator medan du använder den. Denna passiva kylningsdesign skyddar din bärbara dator mot överhettning
och hjälper till att förhindra problem till resultat av överhettning, till exempel försämrade prestanda och
funktionsfel.
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Kompatibel med de flesta bärbara datorer och tabletter
Den kompakta designen (287 mm x 210 mm) utgör en stabil plattform för din bärbara dator, till exempel
MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo® ThinkPad®, HP®, Asus® och Dell® Ultrabook ™. Använd stativet
för att höja din bärbara till rätt läge för att du bekvämt ska kunna använda tangentbordet och
pekskärmen.

Bärbar, lätt och kompakt design som gjord för att ta med på resan
Det bärbara stativet för den bärbara är lätt att ta med som en bärbar arbetsstation var du än befinner
dig. Stativet är lätt att vika ihop och bära med i datorns väska. Ultratunt (10 mm) och extremt lätt (358
g), gör det till det perfekta tillbehöret på resan.
LTRISERP stöds av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis, livstids teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Perfekt för kontor och kommersiella/institutionella lokaler för ökad
sittkomfort
Perfekt att ta med och snabbt montera upp för att jobba bekvämt var

•
•

du än befinner dig
Förbättrad ergonomi på kontoret, i skolan eller där hemma
Varför inte använda stativet för plattan eller boken när du läser

Features
•

•
•

Få en bekvämare arbetsställning med det här justerbara stativet för
bärbara datorer
Lättjusterad till sex olika vinklar (15° till 39°) för perfekt vinkling och
höjd
Den självventilerande designen hjälper till att avleda värme medan
datorn är igång
Kompakt plattformsdesign (287 mm x 210 mm) passar för de flesta
laptoppar
Ultratunn (10 mm) och lätt (358 g) design som du lätt viker ihop och
tar med dig
Praktiskt inbyggt handtag
Gummibelägg och infällbar flik för att hålla datorn på plats

•
•

Passar även surfplattor från 9" till 12" (229 mm till 305 mm)
TAA-kompatibel

•
•
•
•
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Warranty

2 Years

Höjdjustering

Ja

Lutning

+15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°

Färg

Black & Gray

Kabinettyp

Av plast

Produktbredd

11.3 in [287 mm]

Produkthöjd

0.4 in [11 mm]

Produktlängd

8.3 in [210 mm]

Produktvikt

13.1 oz [372 g]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning)

16.6 oz [470 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - stativ för bärbar dator

Prestanda

Utseende

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