CASE N12 met Wake-On-LAN
Het nieuwste op de markt van PARAT®: de kleinste, lichtste en meest compacte koffer voor 12
notebooks tot 15,6“ met Wake-On-LAN-configuratiemogelijkheid.
De PARAPROJECT® Case N12 is op dit ogenblik de kleinste, lichtste en meest compacte koffer op de markt voor 12 notebooks
tot 15,6“ en de mogelijkheid tot integratie van een switch tot 19“. De technisch verfijnde koffer voert de warmte die ontstaat door het werken van de Wake-On-LAN-(WOL) af door middel van sensorgestuurde ventilatoren. Door de van buitenaf
toegankelijke aansluitingen voor voeding en netwerk kunnen de notebooks in de gesloten koffer geladen en ondersteund
worden.
Net als alle PARAPROJECT® Case-modellen beschikt ook deze
versie over de dubbel kogel gelagerde, soepel draaiende wielen
en de praktische uittrekbare trolley die zorgt voor een maximale
mobiliteit en wendbaarheid met een minimum aan inspanning.
De op de achterzijde aangebrachte voorzieningen maken het
mogelijk om het netsnoer op te wikkelen.
Hoogwaardig verwerkte materialen maken van de PARAPROJECT® Case N12 met Wake-On-LAN-configuratie een langetermijn
partner voor elke IT-infrastructuur. De buitendeksel, gemaakt van
ABS-PMMA kunststof en het aluminium frame rondom, zorgen
voor een goede pasvorm en stabiliteit. Het lichtgewicht, vormvaste ConPearl®-materiaal van de notebookvakken is zeer duurzaam
en vertoont zelfs na vele jaren gebruik nauwelijks slijtagesporen.

PARAPROJECT® Case N12 WOL

Factbox
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaats voor 12 notebooks tot 15,6“ of max. L 380 x B 260 x H 37 mm
Plaats voor een switch tot 19“
Compacte vormgeving met de afmetingen L 710 x B 395 x H 548 mm
Oplaadmogelijkheid en Wake-On-LAN-support in de gesloten koffer mogelijk
Zijhandgrepen makentransport via trappen mogelijk
Gemakkelijke toegang tot de notebooks van bovenaf
Afsluitbaar d.m.v. 2 kwalitatief hoogwaardige cijfercombinatie sloten
Maximale mobiliteit en minimale kracht nodig door
4 dubbel kogel gelagerde, soepel draaiende wielen en uittrekbare trolley
• lichtgewicht koffer eigengewicht van slechts 13 kg (naargelang de configuratie)
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CASE N12 met Wake-On-LAN
Netwerktoegang
aan de rugzijde van de
koffer

Optimale opbergmogelijkheid
voor in totaal 12 laptops

Het deksel van de
koffer
biedt optimale opbergmogelijkheden
voor de accessoires

Telescoopstang
Uittrekbaar tot 1 meter,
maakt comfortabel
voorttrekken of schuiven
mogelijk
Afsluitbaar d.m.v. 2
kwalitatief hoogwaardige cijfercombinatie
sloten

Kogelgelagerde
lichtlopende
wieltjes
4 premium zwenkwieltjes (2 daarvan met remmen),
met precisiekogellagers en dubbele
loopvlakken van
polyurethaan
Sensorgestuurde
hulpventilatoren
voor een optimale
ventilatie van de
notebooks,
in de kofferbodem

Aan-/uitschakelaar
voor de oplaadfunctie en
een extra stopcontact voor
bijv. een access point

Opbergruimte
voor in totaal 10
originele voedingen
voor de oplaadfunctie
voor de notebooks,
telkens aan de linker en
rechter koffervoorwand
naast de switch

Voorbeeld van gebruik voor 19“
switch met 16-ports

Gebruikersvideo’s
vindt u op
www.it.parat.eu

Plaats voor een
switch
voor de
netwerkaansluiting

Het unieke van de PARAPROJECT® Case N12 WOL
Het bijzondere aan de PARAPROJECT® Case N12
WOL is de mogelijkheid om een in de handel verkrijgbare switch tot 19“ te integreren. Samen met
een software voor onderhoud op afstand of softwareoplossing voor distributie kunt u eenvoudig
met uw computer op kantoor of thuis de laptops in
de PARAPROJECT® Case N12 WOL via Wake-On-LAN
(WOL) “wakker maken” en op afstand sturen. Zo
kan men elk gewenst onderhoud of noodzakelijke
software update uitvoeren.

