CHROMEBOOK

NoteCart Classic Chrome 24
NoteCart Classic Chrome met ruimte voor 24 chromebooks

NoteCart Classic Chrome, een verrijdbare opberg- en oplaad oplossing voor 24 chromebooks.
----------

Functioneel ontwerp met vaste schappen.
De intelligente gesegmenteerde contactdozen beschermen de geplaatste apparatuur en het elektra netwerk van de school.
NoteCart Classic heeft een ingebouwde ventilator en voorkomt daarmee oververhitting van uw laptops.
Alle elektra is verwerkt in de achterzijde en is apart toegankelijk via een afsluitbare deur met cilinderslot.
Een optionele tijdschakelaar voorkomt vroegtijdige slijtage van de Chromebook batterijen en zorgt voor minimaal
energieverbruik.
De optionele NoteSecure beveilingsbeugel beschermd uw dure apparatuur tegen diefstal.
Gelagerde wielen en stevige handgrepen garanderen een uitstekende verrijdbaarheid.
Al meer dan 12 jaar succesvol in Europa door productontwikkeling in nauwe samenwerking met de educatieve sector.
Deens design, geproduceerd in Europa; CE gecertificeerd.

NoteCart is ontworpen, geproduceerd en getest in een ISO9001:2008 BSI geregistreerde omgeving. Op deze manier voldoet het product altijd aan alle
voorwaarden die zijn vastgelegd in het EN 60950-1 veiligheidsprotocol voor informatietechnologie en binnen de BS 6396 overeenkomst van elektrische
systemen in kantoormeubilair en meubels die deel uitmaken van een onderwijs/leeromgeving.

Specificaties
Hoogte:
Breedte:
Diepte:
Gewicht:

1080 mm
645 mm
665 mm
55 kg

Schapmaat
Breedte: 535 mm
Diepte:
380 mm
Er zit 60 mm tussen de schappen.

Variaties
NoteCart Classic Chrome 32
Ook beschikbaar voor Notebooks
en Tablets
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CHROMEBOOK

NoteCart Classic Chrome 32
NoteCart Classic Chrome met ruimte voor 32 chromebooks

NoteCart Classic Chrome een verrijdbare opberg- en oplaad oplossing voor 32 chromebooks.
----------

Functioneel ontwerp met vaste schappen.
Intelligent power panel protects the notebooks and t he school’s electric wiring.
NoteCart Classic heeft een ingebouwde ventilator en voorkomt daarmee oververhitting van uw laptops.
Alle elektra is verwerkt in de achterzijde en is apart toegankelijk via een afsluitbare deur met cilinderslot.
Een optionele tijdschakelaar voorkomt vroegtijdige slijtage van de Chromebook batterijen en zorgt voor minimaal
energieverbruik.
De optionele NoteSecure beveilingsbeugel beschermd uw dure apparatuur tegen diefstal.
Gelagerde wielen en stevige handgrepen garanderen een uitstekende verrijdbaarheid.
Al meer dan 12 jaar succesvol in Europa door productontwikkeling in nauwe samenwerking met de educatieve sector.
Deens design, geproduceerd in Europa; CE gecertificeerd.

NoteCart is ontworpen, geproduceerd en getest in een ISO9001:2008 BSI geregistreerde omgeving. Op deze manier voldoet het product altijd aan alle
voorwaarden die zijn vastgelegd in het EN 60950-1 veiligheidsprotocol voor informatietechnologie en binnen de BS 6396 overeenkomst van elektrische
systemen in kantoormeubilair en meubels die deel uitmaken van een onderwijs/leeromgeving.

Specificaties
Hoogte:
Breedte:
Diepte:
Gewicht:

1385 mm
645 mm
665 mm
55 kg

Schapmaat
Breedte: 535 mm
Diepte:
380 mm
Er zit 60 mm tussen de schappen.

Variaties
NoteCart Classic Chrome 24
Ook beschikbaar voor Notebooks
en Tablets
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