Case i10 Charge Only /
KidsCover-versie
Oplaad-, transport- en bewaarkoffer voor maximaal 10 tablets (alle iPad-,
Android en Windows-tablets, die via USB opgeladen kunnen worden).
De PARAPROJECT® Case i10 Charge Only en Case i10 KidsCover combineert
ergonomisch design, flexibele functionaliteit en bescherming van de apparaten in een beproefde vorm. Uitstekend geschikt voor het onderwijs.
Met de nieuwe PARAPROJECT® Case i10 transporteert en beschermt u
uw draagbare toestellen nu des te gemakkelijker. Leeg gewicht minder
dan 9,5 kg!

Factbox:
• Laadt maximaal 10 tablets (max. 11“) gelijktijdig op, via USB met maximaal 2,4 ampère per poort
• Opladen van alle apparatuur mogelijk in zowel gesloten als geopende koffer
• De originele USB-kabels worden gebruikt
• Incl. vak voor notebook; grootte vak: 305 x 28 x 370 mm
• 10 vakken, max. grootte vakken: 260 x 28 x 310 mm
• Zeer laag eigen gewicht: Case i10 (+ KidsCover) 8,5 kg (9,4 kg ), buitenafmetingen: 530 x 395 x 518 mm
• KidsCover-versie: zoals hierboven beschreven, maar zonder vakindeling en zonder vak voor notebook;
KidsCover niet bij de levering inbegrepen

Uw leverancier:
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Case i10 Charge Only /
KidsCover-versie
4-delige telescoopstang,
uittrekbaar tot 1 meter
Geïntegreerde
10 Performance
Multi-Charge lader
met 10 vakken,
5V/2,4 ampère
laadvermogen per
tablet

Stevige draaggrepen
aan beide zijden

10 ingedeelde vakken
voor tablets
KidsCover-versie
zonder vakindeling

2 afsluitbare
cijfersloten

Kogelgelagerde,
lichtlopende wielen

PARAPROJECT® Case i10

Eigenschappen

Artikelnummer

voor maximaal 10 tablets tot 11“
(iOS, Android of Windows)

Charge Only-versie. Laadt iOS-, Android- of Windows208.610-179 EU-versie
tablets op via USB met telkens 5V/ 2,4 A gelijktijdig
via geïntegreerde Multi-Charge lader

voor maximaal 10 iPads
Generatie 4, mini 1, 2 & 3, Air
1 & 2, met elk een KidsCover
(apart te bestellen naar gelang
model en gewenste kleur)

Charge Only-versie. Laadt maximaal 10 iPads op via
USB met telkens 5V/ 2,4 A gelijktijdig via geïntegre- 208.615-179 EU-versie
erde Multi-Charge lader, wegvallen van de vakken en
daardoor te gebruiken met KidsCovers

KidsCover
variant

Productbeschrijving

Compatibel met

KidsCover
originele starterkit

KidsCover originele
starterkit, inclusief stylus en
ScreenCover 2,8 x 28,6 x 26,3 cm
Gewicht ca. 260 g

KidsCover
mini starterkit

KidsCover mini originele
starterkit, inclusief stylus
en ScreenCover
2,2 x 21,4 x 21,8 cm
Gewicht ca. 140 g

iPad mini
(1ste, 2de en 3de generatie)

KidsCover
originele Air starterkit

KidsCover Air starterkit,
inclusief stylus en ScreenCover
2,8 x 26,8 x 26,6 cm
Gewicht ca. 260 g

iPad Air
(1ste en 2de generatie)

Kleur
Zwart

blauw

Oranje

Groen

990.561-445

990.561-444

990.561-443

990.561-441

990.562-445

990.562-444

990.562-443

990.562-441

990.563-445

990.563-449

990.563-443

990.563-441

iPad
(2de, 3de en 4de generatie)

iOS, iTunes, Apple Configurator en MacBook zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android is een handelsmerk van Google Inc., Windows is een
handelsmerk van Microsoft Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
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