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       Miért a SUP-10SC töltőállomás a legjobb választás? 

 

• A SUP-10SC töltőállomás alkalmas 10 db, maximum 10” átmérőjű tablet 
tárolására és egyidejű töltésére  

• A természetes levegő cirkulációt három oldalon kialakított perforáció 
biztosítja  

• Stabil fém ház és biztonsági zárak védik a töltésre és tárolásra 
behelyezett tableteket illetéktelenek hozzáférésétől 

• A fém ház asztalra helyezhető vagy falra rögzíthető 
• A polcokon elhelyezett elválasztó elemek biztosítják a különböző 

tabletek rugalmas elhelyezését  
• Műanyag fogantyúk biztosítják a könnyű mozgatást 
• A vezérlő és töltő rész külön-külön zárható burkolata biztosítja a 

nagyobb biztonságot a felhasználók számára 
• LED fények jelzik az egyes tabletek töltési státuszát 
• A túlterhelés elleni védelem is a tabletek biztonságos töltését biztosítja 
• A töltés USB portokon keresztül kerül megvalósításra 

 

Gyártó: SmartUp Solutions Kft. 

Származási ország: Magyarország 
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Termék Leírás Speciális jellemző - minimális követelmények

10 darab, minimum 7 – maximum 10 coll képátlójú tablet tárolására alkalmas

Töltés USB porton keresztül 

Zárható első és felső szerviz ajtó

Asztalon is tárolható vagy falra szerelhető (legalább 4 rögzítési pont)

Megfelelő szellőzés biztosítása 3 oldal perforálásával

Oldalán elhelyezett fogantyúk a könnyebb szállítás érdekében

LED jelzés a töltési státusz kijelzésére

Kölön-külön zárható töltő és vezérlő rész a nagyobb biztonság érdekében

Túlterhelés elleni védelem

Külső hálózati kapcsoló

Fém szerkezet

Súlya: 22 kg

Mérete (ma x sz x mé): 35 cm x 45 cm x 35 cm. A befoglaló méretek a 
kerekeket és fogantyúkat is magukban foglalóan értendők.

12 hónap helyszíni jótállás

10 db 1 m hosszú, Nylon szövettel borított USB - micro USB kábel (3)

2,5 m tápkábel

CE tanúsítvány

Gyártó SmartUp Solutions Kft.
Származási hely Magyarország
A dokumentum elérhetősége https://www.smartup.eu/sites/default/files/2020-08/SUP-30SC.pdf

 SUP-30SC 
Zárható, töltést biztosító, 
kerekellel ellátott tároló 

szekrény

SUP-10SC tabletek tárolására és töltésére alkalmas szekrény gyártói termékleírása


