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LapCabby is het slimme opberg- en laadsysteem voor zowel laptops als tablets. De complete uitrusting én de scherpe prijs
maken de LapCabby de allerslimste keus. Voor iedere vraag is er een LapCabby beschikbaar en u heeft de keuze uit een aantal vrolijke
kleuren. Naast een eigentijds design kenmerkt de LapCabby zich door haar gebruiksvriendelijkheid. Ieder model is voorzien van rubberen
hoekbeschermers en stevige handgrepen. De LapCabby heeft een standaard garantietermijn van maar liefst 2 jaar.

Standaard bij LapCabby
Eigenschappen
•

LapCabby

•

LapCabby mini

Ruimte voor 16
laptops

•

Laptopkar met ruimte voor
20 minilaptops
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20v

•
•
•

LapCabby

•

Laptopkar met ruimte voor 16 laptops

Uitschuiflades bieden een optimale toegang tot de laptops;
Standaard voorzien van het Power7 laadsysteem;
Veilig opbergen van laptops door afsluitbare deuren;
AC adapters en elektrisch systeem zijn
veilig opgeborgen in een apart afsluitbaar
compartiment;
Kabels worden netjes en compact opgeborgen;
Stevige wielen met rem voor optimaal
gebruik in het klaslokaal en vervoer;
Luchtkoeling die netbooks koel houdt
tijdens het laden.

20v

Opties LapCabby

Modellen

Kleur naar keuze

Verticaal opbergen

Mini Laptops

De kleuren van de handgrepen en andere details zijn verkrijgbaar in blauw, oranje, lime en grijs.
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Wandbevestiging
Dankzij de optionele wandbevestiging kunt u uw laptopkar
verankeren aan een muur. Dat vermindert de kans op diefstal.

LapCabby 10V
LapCabby 16V
LapCabby 20V

LapCabby Mini 20V
LapCabby Mini 32V

Horizontaal opbergen

Tablets

•
•
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LapCabby 16H
LapCabby 32H

•

TapCabby 32H
TapCabby Charge
& Sync
GoCabby

Green design oplaadsysteem
Laptops opladen in de LapCabby? Dat is dankzij het innovatieve laadsysteem eenvoudig én veilig. In een duidelijk menu geeft u
het tijdstip en de duur aan van het laadproces. Het systeem schakelt zichzelf vervolgens automatisch uit. Dat werkt niet alleen
energiebesparend, maar draagt ook bij aan een langere levensduur van uw laptopaccu.

LapCabby
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2 jaar garantie
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