
Dé oplossing voor het opbergen, opladen, synchroniseren en 
vervoeren van al uw devices!

http://www.lapcabby.nl
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Elk type device – We hebben een product 
waarmee we elk device kunnen synchroniseren, 
opbergen en vervoeren. Laptops, Chromebooks, 
tablets, BYOD, 1:1, 2:1, 3:1 – wij hebben de 
oplossing!

What you see is what you get – Onze rijk 
uitgeruste producten leveren we volledig 
geassembleerd en zijn letterlijk ready to roll…

In eigen huis ontwikkeld – Alle componenten 
worden na uw order direct in eigen huis 
ontwikkeld en gefabriceerd.

Levenslange garantie – Op elke* LapCabby 
is levenslange garantie van toepassing – Dit 
kunnen we bieden omdat onze producten van 
zeer hoge kwaliteit zijn.

Snelle levertijden – Ons wereldwijde netwerk 
bestaat uit 44 partners. Hierdoor kunnen wij 
overal snel leveren.

Vriendelijke service – Omdat we in zoveel 
landen actief zijn, bieden we een klantgerichte 
service. Elke markt verdient onze persoonlijke 
aandacht.

*Alle producten hebben vanaf nu levenslange garantie, met uitzondering 
van elektrische componenten. Op elektrische componenten blijft onze 2 jaar 
garantie van toepassing.

De voordelen van LapCabby
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LapCabby’s wereldwijde opslag- en distributienetwerk stelt 

ons in staat om meer dan 40 landen te bereiken met onze 

producten. Onze producten zijn geschikt voor klaslokalen en 

kantooromgevingen en ondersteunen elk type BYOD of 1:1 uitrol.

Daarnaast bedienen wij ook veel andere marktsegmenten. Onze oplossingen 

zijn bijvoorbeeld ideaal voor het bankwezen, restaurants, ziekenhuizen, maar ook 

verschillende overheidsinstanties.

Benieuwd of de LapCabby geschikt is voor uw organisatie? Bekijk dan eens het 

overzicht van een aantal (Engelse) organisaties die onze producten gebruiken – 

wellicht vindt u een vergelijkbare organisatie!

LapCabby’s voor iedereen

Workplace
Education

LapCabby voor het onderwijs
Niet alleen basis-, voortgezet- en hoger 
onderwijs, maar ook universiteiten en 
bibliotheken profiteren van onze oplossingen. 
Onze oplossingen zijn geschikt voor elk 
device en manier van opbergen. Zo bieden 
wij opbergruimtes voor één device, of een 
legbord voor meerdere devices.

LapCabby voor de 
zakelijke markt
Voor meerdere grote 
kantooromgevingen in 
Nederland heeft LapCabby 
zijn succes bewezen. Onze 
referentielijst is hier het bewijs 
van.

BBC World Service
News International
MTV
The Economist

Media

Manchester City
Leicester
Ipswich
Norwich
UCFB

Voetbalclubs

Bovis Lendlease
Wilmott Dixon

Bouwsector

JobCentre
Britse Formaties
Militaire basissen

Overheid

Rusell Group 
Universiteiten 
Fashion Retail 
Academy
Vienna International 
School

Onderwijs

Glaxo SmithKline
UCL Institute of
Neurology

Zorg

STA Travel
Nike
Decathlon
Hoofdkantoor 
Mercedes Benz 
Fabrieken Toyota 
Caterpillar

Retail & Automotive

The Princess Trust 
Leger des Heils 
National Autistic 
Society
Action for Children 
YMCA
Action Aid UK

Goede doelen

Society of London 
Theatres
The Mayflower 
Theatre Trust
Tate Gallery
Thinktank Trust 
National History 
Museum Natural 
History The British 
Museum

Kunst & Musea

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl

http://www.lapcabby.nl
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Mixed devices
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Locka BYOD / 1:1

NEW

Robuust

Veiligheidskeurmerk

Veilig

Code Aantal 
devices

Afmetingen 
Locka kast

Legbord 
afmetingen

Afmetingen 
adapter vak

Locka BYOD LOC8D
8 Chromebooks 
/ tablets, of 
laptops

B471 x D595 x
H595mm
19” x 23” x 23”

B271 x D379 x
H55.5mm
11” x 15” x 2”

B110 x D379 x
H55.5mm
4” x 15” x 2”Locka 1:1 LOC1D

Locka BYOD met 
persoonlijke afgesloten 

deuren – bevestigd aan de 
muur

Locka 1:1 met één centrale 
toegangsdeur – bevestigd 

aan de muur

Locka 1:1 met één centrale 
toegangsdeur – opgestapeld

De Locka van LapCabby is onze nieuwe serie van duurzame ICT opbergsystemen. Locka stelt u in staat om 
een groot aantal devices veilig op te laden en is geschikt voor de toename van mobiele gebruikers bij uw 
instelling.

Met de Locka kunt u een centrale hub creëren voor devices zoals Chromebooks, laptops en tablets voor uw 
1:1 implementatie. Zo biedt u veilige opberg- en oplaadmogelijkheden voor al uw BYOD gebruikers.

De Locka kan op allerlei manieren worden bevestigd, aan de muur, op een bureau of opgestapeld op de 
vloer. Zo maakt u ideaal gebruik van de beschikbare ruimte. De Locka biedt u controle over de toegang tot 
de devices. De toegang verloopt namelijk via een digital key pad voor elke deur van elk opgeslagen device. 
Natuurlijk kunt u ook één sleutel gebruiken voor de toegang tot meerdere devices of een combinatie hiervan.

Devices Opladen Ontwerp

Horizontale
opberging

Alleen
opladen

Blue Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

LapCabby 
belooft:

Kleuren

Compact

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden
Ideaal voor het opbergen en opladen van 8 laptops, Chromebooks of tablets
Comfortabele device opberging, met of zonder beschermhoes
Origineel LapCabby deurontwerp
Geen scherpe randen vanwege het speciale LapCabby lijstwerk
Unieke manier van opstapelen en koppelen
Muurbevestigingen geleverd bij iedere Locka
BYOD met digital key pad vergrendeling beschikbaar
Meerdere 1:1 oplossingen met sleutels mogelijk
Tegelijkertijd geluidloos opladen
Compact
Robuuste constructie
Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik
Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie
Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

Locka: de highlights

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl

http://www.lapcabby.nl
mailto:info%40lapcabby.nl?subject=
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4 5 6

1. Stapelbare componenten met oplaadmogelijkheden. 
Stapel maximaal twee LapCabby Locka’s en verbind ze 
met de speciaal ontworpen connector.

2. Individuele horizontale legborden voor maximaal 
8 devices met of zonder beschermhoezen. De Locka 
is geschikt voor beschermhoezen zoals de Otterbox, 
Griffin Survivor en folio hoezen. Ook voor laptops en 
Chromebooks tot maximaal 15 inch.

3. De BYOD-versie maakt het mogelijk om zelf 
meegebrachte devices op te bergen met behulp van 
het vooraf geïnstalleerde codeslot. Plaats uw device in 
de Locka, voer de persoonlijke 6-cijferige code in en uw 
device laadt op.

4. Vanwege het veilige bekabelingssysteem kunnen 
kabels van de 1:1 versie niet losgekoppeld worden 
aan de voorkant. Deze zijn veilig opgeborgen in het 
AC compartiment. Zo voorkomen we de vermissing of 
beschadiging van kabels.

5. De Locka’s worden eenvoudig bevestigd aan de 
muur met de standaard meegeleverde LapCabby 
muurbevestiging.

6. De Locka kan tijdens het opladen gesloten worden 
met het slot. De devices blijven koel vanwege de 
natuurlijke ventilatie openingen.

21

3

Locka BYOD / 1:1

Wist je dat wij 
elke unit op 15 

inspectiepunten 
controleren voor 

verzending?

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl

http://www.lapcabby.nl
mailto:info%40lapcabby.nl?subject=
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UniCabby 20H / 32H

UniCabby 20H voorzijde geopend UniCabby 32H voorzijde geopend

Horizontale
opberging

Mobiel

Compact

Bij LapCabby begrijpen we dat het type, de grootte en het volume van de devices binnen uw instelling 
toeneemt. U wilt ruimte maken voor een effectieve opberging van uw eigen, maar ook de meegebrachte 
devices (BYOD). Daarom is er nu de UniCabby. De UniCabby is speciaal ontwikkeld voor het opbergen 
van een groot aantal verschillende devices tot 14”. De Unicabby biedt comfortabele opberging voor 
Chromebooks, netbooks, laptops maar ook tablets met of zonder beschermhoes.

Met de UniCabby beschikt u over alle innovatieve opberg- en oplaadmogelijkheden van LapCabby. Deze 
eigenschappen gecombineerd met de flexibele manier van opladen van verschillende type devices zorgt 
voor een unieke kar.

Beperk uw mobiliteit en BYOD mogelijkheden dus niet. Met de UniCabby levert u optimale flexibiliteit 
en perfect opgeladen devices voor al uw gebruikers. Bovendien is de UniCabby voorzien van robuuste 
bescherming, en heeft u recht op levenslange garantie.

Code Aantal 
devices

Afmetingen
kar

Afmetingen 
device 
compartiment

Afmetingen 
adapter vak

UniCabby 
20H

UNI20H 20 
Chromebooks 
/ tablets, of 
laptops

B626 x D510 x H1180mm

B350 x D230 x 
H30mm

B161 x D90 x 
H78mmUniCabby 

32H
UNI32H 32 

Chromebooks 
/ tablets, of 
laptops

B947 x D510 x H1008mm

Blue Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

Robuust

Veilig

Devices Opladen Ontwerp LapCabby 
belooft:

Beschikbare 
kleuren

Laptops

Alleen
opladen

NEW

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden
Voor het opbergen en opladen van 20/32 Chromebooks, tablets of laptops tot 14”
Comfortabele device opberging, met of zonder beschermhoes
Speciaal ontwikkeld legbord met geïntegreerd kabelmanagementsysteem
Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik
Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie.
Voorzien van het Power 7 oplaadsysteem
Stopt automatisch met opladen wanneer het device volledig is opgeladen
Innovatief kabelmanagementsysteem
Compact
Robuuste constructie
Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

Unicabby: de highlights

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl

Veiligheidskeurmerk

http://www.lapcabby.nl
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9. De hendel in de kar zorgt voor makkelijke toegang 
tot de oplaadcompartimenten. Zo kunt u de kabels 
overzichtelijk organiseren.

10. Door de volledig gelaste spiraalbodem en 
openingen in de zijkant is er constante ventilatie. 
Hierdoor heeft u geen ventilator nodig en kunnen de 
devices geluidloos opladen.

11. De verzonken handgrepen voorkomen uitstekende 
(scherpe) onderdelen.

12. De LapCabby deuren en uitschuifbare legborden 
zorgen voor eenvoudige toegang tot de laptops in de 
opbergruimtes.

13. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat wanneer u 
de kar verplaatst er geen schade ontstaat, wanneer de 
stekker nog bevestigd is.

14. Het volledig gelaste frame, de robuuste rubberen 
wielen en de gelaste bodemplaat zorgen voor een 
robuuste constructie. Hierdoor voorkomen wij het 
afbreken van wielen.

15. De ronde rubberen hoeken beschermen de kar bij 
botsingen. Zo beveiligen wij uw devices wanneer de kar 
in beweging is.

16. Wanneer de kar is aangesloten, starten de 
stekkerblokken één voor één op om piekspanning te 
voorkomen.

16 17

6 7

10 11

8

9

1. Het legbord kantelt mee zodat devices op hun plaats 
blijven tijdens het vervoeren.

2. Elk legbord heeft een slim geïntegreerd 
kabelmanagement systeem. De clips zorgen efficiënte 
opberging van het device en bijbehorende kabel. Met 
de verzonken kabels clips bevestigt u de kabel op 5 
punten.

3. Met de kabelclips kunt u kabels netjes vanaf de 
stekkerblokken naar de boxen geleiden. Hierdoor blijven 
kabels netjes op hun plek.

4. Individuele vakken om elke adapter van ieder device 
apart op het opbergen.

5. De gekleurde ABS handvaten zorgen ervoor dat 
LapCabby’s makkelijk te verplaatsen zijn.

6. De duurzame wielen zorgen ervoor dat u de 
LapCabby veilig vervoert tijdens de gehele levensduur 
van de kar. De rubberen wielen dempen het geluid 
en zorgen voor veilig vervoer. Hiervoor zijn de wielen 
bevestigd aan de speciaal ontworpen metalen plaat.

7. Het Power 7 oplaadsysteem geeft u de 
mogelijkheid om 21 verschillende automatische 
oplaadmogelijkheden in te stellen, drie standen voor 
elke dag van de week.

8. Het sluitmechanisme op de bovenkant van de kar 
voorkomt gebroken sleutels. Het slot is voorzien van 
een tweepunt slotmechanisme onderaan de deur. Zo 
garanderen wij extra veiligheid.

1

3 4 5 13 14

15 16

12

UniCabby 20H / 32H UniCabby 20H / 32H

Wist u dat we het 
nieuwe slot getest 
hebben door de 
UniCabby 10.000 

keer open en dicht te 
doen?

2

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl

http://www.lapcabby.nl
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Portable Charge & Sync Boost+

Boost+ is ons mobiele oplaad- en synchronisatiesysteem. De Cambrionix technologie zorgt voor het opladen 
en synchroniseren tot 16 devices, zonder deze op te hoeven bergen.

U kunt zelfs verschillende devices tegelijk aansluiten, de Boost+ zorgt voor de juiste hoeveelheid stroom voor 
elk device op elk moment. Elk device met een USB oplaadkabel is geschikt om hierop aan te sluiten.

Waar u ook bent, plug de kabel in en uw device is klaar voor gebruik. Daarnaast is de Boost+ een ideale 
oplossing voor de synchronisatie van uw tablets wanneer u al in het bezit bent van één van onze LapCabby 
karren.

Boost+

Code Aantal devices Afmetingen

Boost+ Charge & Sync BOOST16CHSYNC
16 W285 x D143 x H90mm

11.2” x 5.6” x 3.5”Boost+ Charge Only BOOST16

Universeel Opladen en
synchroniseren

Alleen
opladen

Compact Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

Robuust

Devices Opladen Ontwerp LapCabby belooft:

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden

Voor het synchroniseren en opladen van 16 USB devices

Cambrionix U16S technologie voor gelijktijdige synchronisatie van alle devices

Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik

Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie.

Stopt automatisch met opladen wanneer device volledig is opgeladen

Compact

Robuuste constructie

Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

Charge & Sync on the Go: de highlights

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl

Veiligheidskeurmerk

http://www.lapcabby.nl
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1 2

3 4

5 6

Wist u dat we een 
uur bezig zijn met het 
klaarmaken van de 

LapCabby / TabCabby 
voordat we deze 

verzenden? Bij een 
GoCabby, DeskCabby 

of Boost+ is dit 30 
minuten.

Portable Charge & Sync Boost+

1. Ideaal voor het opladen en synchroniseren van 16 
USB devices die gebruik maken van de Cambrionix 
technologie.

2. Geschikt voor elk USB device, bijvoorbeeld iPads, 
Android tablets en e-book readers.

3. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat wanneer u 
de kar verplaatst er geen schade ontstaat, wanneer de 
stekker nog bevestigd is.

4. Sluit 2 Boost+ producten op elkaar aan om 32 
device te synchroniseren

5. Het design is ergonomisch, compact en mobiel.

6. De Boost + zorgt voor gelijktijdige synchronisatie 
van hetzelfde type device. Dit maakt het eenvoudiger 
om bijvoorbeeld firmware updates uit te voeren. De 
Boost+ is ook te gebruiken in combinatie met iTunes 
en de Apple Configurator, om zo apps en media te 
synchroniseren. Het is ook mogelijk verschillende 
devices gelijktijdig op te laden. Hierbij wordt de 
connectie automatisch verbroken zodra het device 
volledig is opgeladen.

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl

http://www.lapcabby.nl
mailto:info%40lapcabby.nl?subject=
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LapCabby Mini 20V / 32V

De LapCabby Mini is geschikt voor het opbergen van 20 tot 32 netbooks, tablets en/of Chromebooks.
Deze kar is gemaakt om het opbergen en opladen van uw devices zo makkelijk mogelijk te maken.

In de LapCabby Mini vindt u al onze gebruikelijke oplossingen zoals bijvoorbeeld het programmeerbare 
oplaadsysteem en het kleurrijke design. Meer informatie over de LapCabby Mini vindt u op de “kenmerken 
pagina”.

De kleurrijke plastic boxen zijn speciaal ontwikkeld om twee kleine devices zoals tablets of Chromebooks of 
één laptop op te bergen. Het is de perfecte oplossing als u meerdere type devices heeft in uw organisatie.

LapCabby Mini 20V voorzijde geopend LapCabby Mini 32V voorzijde geopend

Verticaal
opbergen

Code Aantal 
devices

Afmetingen
kar

Afmetingen 
device 
compartiment

Afmetingen 
adapter vak

LapCabby 
Mini 20V

LAPM20V 20 
Chromebooks 
/ tablets, of 10 
laptops

B616 x D703 x
H1115mm

B44 x D456 x 
H342mm

B90 x D41 x 
H195mmLapCabby 

Mini 32V
LAPM32V 32 

Chromebooks 
/ tablets, of 16 
laptops

B1015 x D703 x
H1115mm

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden
Voor het opbergen van 20/32 Chromebooks, tablets, laptops of een combinatie 
hiervan
Uitschuifbare legborden met gekleurde opbergboxen voor verticaal opbergen
Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik
Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie.
Voorzien van het Power 7 oplaadsysteem.
Stopt automatisch met opladen wanneer device volledig is opgeladen.
Innovatief kabelmanagementsysteem
De LapCabby Mini 20V is zeer compact
Robuuste constructie
Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

LapCabby Mini: de highlights

Mobiel

Compact

Blue Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

Robuust

Veilig

Devices Opladen Ontwerp LapCabby 
belooft:

Beschikbare kleuren

Alleen
opladen

Orange

Purple

Gray

Lime

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl

Veiligheidskeurmerk

http://www.lapcabby.nl
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7 8

11 12

9

10

10. De hendel in de kar zorgt voor makkelijke toegang 
tot de oplaadcompartimenten. Zo kunt u de kabels 
overzichtelijk organiseren.

11. Door de volledig gelaste spiraalbodem en 
openingen in de zijkant is er constante ventilatie. 
Hierdoor heeft u geen ventilator nodig en kunnen de 
devices geluidloos opladen.

12. De verzonken handgrepen voorkomen uitstekende 
(scherpe) onderdelen.

13. De LapCabby deuren en uitschuifbare legborden 
zorgen voor eenvoudige toegang tot de laptops in de 
opbergruimtes.

14. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat wanneer u 
de kar verplaatst er geen schade ontstaat, wanneer de 
stekker nog bevestigd is.

15. Het volledig gelaste frame, de robuuste rubberen 
wielen en de gelaste bodemplaat zorgen voor een 
robuuste constructie. Hierdoor voorkomen wij het 
afbreken van wielen.

16. De ronde rubberen hoeken beschermen de kar bij 
botsingen. Zo beveiligen wij uw devices wanneer de kar 
in beweging is.

17. Wanneer de kar is aangesloten, starten de 
stekkerblokken één voor één op om piekspanning te 
voorkomen.

1. De kleurrijke plastic boxen zijn speciaal ontwikkeld 
om twee kleine devices zoals tablets of Chromebooks 
of één laptop op te bergen.

2. Te gebruiken voor elk device zoals iPads, Android 
tablets en e-book readers, die voorzien zijn van 
standaard adapters.

3. Voorzien van speciaal ontwikkelde kabelclips 
waardoor de kabels netjes op hun plek blijven.

4. De adapter vakken helpen u de overige kabels 
eenvoudig op te bergen.

5. De gekleurde ABS handvaten zorgen ervoor dat 
LapCabby’s makkelijk te verplaatsen zijn.

6. De duurzame wielen zorgen ervoor dat u de 
LapCabby veilig vervoert tijdens de gehele levensduur 
van de kar. De rubberen wielen dempen het geluid 
en zorgen voor veilig vervoer. Hiervoor zijn de wielen 
bevestigd aan de speciaal ontworpen metalen plaat.

7. Het Power 7 oplaadsysteem geeft u de 
mogelijkheid om 21 verschillende automatische 
oplaadmogelijkheden in te stellen, drie voor elke dag 
van de week.

8. Het sluitmechanisme op de bovenkant van de kar 
voorkomt gebroken sleutels. Het slot is voorzien van 
een tweepunt slotmechanisme onderaan de deur. Zo 
garanderen wij extra veiligheid.

9. Met de kabelclips kunt u de kabels netjes vanaf de 
stekkerblokken naar de boxen geleiden. Hierdoor blijven 
de kabels netjes op hun plek.

1 2 3

4 5 6 14 15

16

13

LapCabby Mini 20V / 32V LapCabby Mini 20V / 32V

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl
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Tablet 

oplossin
gen
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TabCabby 16H Compact 

voorkant geopend

TabCabby 32H Compact 

voorkant geopend

TabCabby 20-32V 

voorkant geopend

De TabCabby Compact 16H / 32H / 20-32V
De TabCabby is slim, interactief en mobiel. Tablets hebben de manier van werken, leren en spelen 
veranderd. Daarom vereist het moderne klaslokaal een eenvoudige manier om tablets op te bergen en op 
te laden. Met de Tabcabby Compact bespaart u ruimte én beschikt u over alle features die u van Lapcabby 
mag verwachten. Ondanks het compacte uiterlijk is deze laptopkar ontworpen om 16 tot 32 tablets (met of 
zonder beschermhoes) veilig op te bergen, opladen en te synchroniseren.

De Tabcabby Compact heeft een kleinere oppervlakte, toch is deze kar voorzien van dezelfde innovatieve 
features als de grotere Lapcabby modellen. Soms scheelt dit zelfs de helft van de ruimte.

Verticaal
opbergen

Universeel

Opladen en
synchroniseren

Code Aantal 
devices

Afmetingen kar Afmetingen device
compartiment

TabCabby 16H
Compact Charge Only

TABCAB16HC

16 tablets B620x D437 x 
H1030mm B217x D344 x H404mm

TabCabby 16H
Compact Charge & Sync

TAB16HCCHSYNC

TabCabby 32H
Compact Charge Only

TABCAB32HC

32 tablets B840x D437 x 
H1030mm B217x D344 x H404mm

TabCabby 32H
Compact Charge & Sync

TAB32HCCHSYNC

TabCabby 20-32V 
Charge Only

TABCAB20-32V 20-32 tablets B705x D556 x 
H1010mm

Met beschermhoezen:
B26x D285 x H200mm

Zonder beschermhoezen:
B12.6x D285 x H200mm

TabCabby 20-32V 
Charge & Sync

TAB20-32VCHSYNC

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden
Voor het opbergen van 16/20/32 tablets, met of zonder beschermhoes
Ook beschikbaar als Charge & Sync model
Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik
Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie.
Voorzien van het Power 7 oplaadsysteem.
Stopt automatisch met opladen wanneer device volledig is opgeladen.
Innovatief kabelmanagementsysteem
Zeer compact
Robuuste constructie
Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

TabCabby Compact: de highlights

Mobiel

Compact

Devices

Devices

Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

Robuust

Veiligheidskeurmerk

Veilig

Devices Opladen Ontwerp LapCabby 
belooft:

Alleen
opladen

Blue

Beschikbare 
kleuren

Horizontale
opberging
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10. Door de volledig gelaste spiraalbodem en 
openingen in de zijkant is er constante ventilatie. 
Hierdoor heeft u geen ventilator nodig en kunnen de 
devices geluidloos opladen.

11. De verzonken handgrepen voorkomen uitstekende 
(scherpe) onderdelen.

12. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat mocht 
de kar verwijderd worden terwijl de stekker nog 
gemonteerd is, deze zonder schade los laat.

13. De TapCabby deuren en uitschuifbare legborden 
zorgen voor eenvoudige toegang tot de laptops in de 
opbergruimtes.

14. Het volledig gelaste frame, de robuuste rubberen 
wielen en de gelaste bodemplaat zorgen voor een 
robuuste constructie. Hierdoor voorkomen wij het 
afbreken van wielen.

15. De ronde rubberen hoeken beschermen de kar bij 
botsingen. Zo beveiligen wij uw devices wanneer de kar 
in beweging is.

16. Wanneer de kar is aangesloten, starten de 
stekkerblokken één voor één op om piekspanning te 
voorkomen.

17. De TabCabby Compact Charge & Sync modellen 
zijn ook beschikbaar met een Boost+ module. Zo kunt 
u deze TabCabby gebruiken als mobiele Charge & Sync 
kar. De Boost + zorgt voor gelijktijdige synchronisatie 
van hetzelfde type device. Dit maakt het eenvoudiger 
om bijvoorbeeld firmware updates uit te voeren. De 
Boost+ is ook te gebruiken in combinatie met iTunes 
en de Apple Configurator, om zo apps en media te 
synchroniseren. Het is ook mogelijk verschillende 
devices gelijktijdig op te laden. Hierbij wordt de 
connectie automatisch verbroken zodra het device 
volledig is opgeladen.

1. De Tabcabby Compact is 30% kleiner.

2. Individuele legborden voor de opberging van twee 
tablets met of zonder beschermhoes.

3. De Lapcabby 16H Compact biedt opberging voor 
één tablet per legbord, met of zonder beschermhoes. 
Het legbord kantelt mee zodat devices op hun plaats 
blijven tijdens het vervoeren.

4. De gekleurde ABS handvaten zorgen ervoor dat 
LapCabby’s makkelijk te verplaatsen zijn.

5. De duurzame wielen zorgen ervoor dat u de 
LapCabby veilig vervoert tijdens de gehele levensduur 
van de kar. De rubberen wielen dempen het geluid 
en zorgen voor veilig vervoer. Hiervoor zijn de wielen 
bevestigd aan de speciaal ontworpen metalen plaat.

6. Het Power 7 oplaadsysteem geeft u de 
mogelijkheid om 21 verschillende automatische 
oplaadmogelijkheden in te stellen, drie voor elke dag 
van de week.

7. Het sluitmechanisme op de bovenkant van de kar 
voorkomt gebroken sleutels. Het slot is voorzien van 
een tweepunt slotmechanisme onderaan de deur. Zo 
garanderen wij extra veiligheid.

8. Met de kabelclips kunt u de kabels netjes vanaf de 
stekkerblokken naar de boxen geleiden. Hierdoor blijven 
de kabels netjes op hun plek.

9. De hendel in de kar zorgt voor makkelijke toegang 
tot de oplaadcompartimenten. Zo kunt u de kabels 
overzichtelijk organiseren.

1 2 3

4 5 6 14 15

16

13

17

TabCabby 16H / 32H Compact TabCabby 16H / 32H Compact
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10. Door de volledig gelaste spiraalbodem en 
openingen in de zijkant is er constante ventilatie. 
Hierdoor heeft u geen ventilator nodig en kunnen de 
devices geluidloos opladen.

11. De verzonken handgrepen voorkomen uitstekende 
(scherpe) onderdelen.

12. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat mocht 
de kar verwijderd worden terwijl de stekker nog 
gemonteerd is, deze zonder schade los laat.

13. De TapCabby deuren en uitschuifbare legborden 
zorgen voor eenvoudige toegang tot de laptops in de 
opbergruimtes.

14. Het volledig gelaste frame, de robuuste rubberen 
wielen en de gelaste bodemplaat zorgen voor een 
robuuste constructie. Hierdoor voorkomen wij het 
afbreken van wielen.

15. De ronde rubberen hoeken beschermen de kar bij 
botsingen. Zo beveiligen wij uw devices wanneer de kar 
in beweging is.

16. Wanneer de kar is aangesloten, starten de 
stekkerblokken één voor één op om piekspanning te 
voorkomen.

17. De TabCabby Compact Charge & Sync modellen 
zijn ook beschikbaar met een Boost+ module. Zo 
kunt u deze TabCabby gebruiken als mobiele Charge 
& Sync kar. De Cambrionix U16S techniek zorgt voor 
gelijktijdige synchronisatie van hetzelfde type device. 
Dit maakt het eenvoudiger om bijvoorbeeld firmware 
updates uit te voeren. De Boost+ is ook te gebruiken 
in combinatie met iTunes en de Apple Configurator, 
om zo apps en media te synchroniseren. Het is ook 
mogelijk verschillende devices gelijktijdig op te laden. 
Hierbij wordt de connectie automatisch verbroken 
zodra het device volledig is opgeladen.

1. Te gebruiken voor elk device zoals iPads, Android 
tablets en e-book readers, die voorzien zijn van 
standaard adapters.

2. De vakken die op de uitschuifbare legborden 
staan, kunt u zo inrichten dat u 5 tablets 
met beschermingshoes of 8 tablets zonder 
beschermingshoes kunt opbergen.

3. Extra sterke mobiele vakken van ABS kunststof.

4. De gekleurde ABS handvaten zorgen ervoor dat 
LapCabby’s makkelijk te verplaatsen zijn.

5. De duurzame wielen zorgen ervoor dat u de 
LapCabby veilig vervoert tijdens de gehele levensduur 
van de kar. De rubberen wielen dempen het geluid 
en zorgen voor veilig vervoer. Hiervoor zijn de wielen 
bevestigd aan de speciaal ontworpen metalen plaat.

6. Het Power 7 oplaadsysteem geeft u de 
mogelijkheid om 21 verschillende automatische 
oplaadmogelijkheden in te stellen, drie voor elke dag 
van de week.

7. Het sluitmechanisme op de bovenkant van de kar 
voorkomt gebroken sleutels. Het slot is voorzien van 
een tweepunt slotmechanisme onderaan de deur. Zo 
garanderen wij extra veiligheid.

8. De kabels zijn veilig boven de devices bevestigd. 
Zo voorkomen we beschadiging of vermissing van de 
kabels.

9. De hendel in de kar zorgt voor makkelijke toegang 
tot de oplaadcompartimenten. Zo kunt u de kabels 
overzichtelijk organiseren.

1 2 3

4 5 6 14 15

16
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17

TabCabby 20-32V TabCabby 20-32V
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De TabCabby 32H Charge Only / Charge & Sync

De TabCabby is slim, interactief en mobiel. Tablets hebben de manier van werken, leren en spelen 
veranderd. Daarom vereist het moderne klaslokaal een eenvoudige manier om tablets op te bergen en op 
te laden.

De TabCabby is ideaal voor het veilig opbergen van devices zoals iPads, Android tablets en e-book readers, 
die voorzien zijn van standaard adapters.

Code Aantal 
devices

Afmetingen kar Afmetingen device 
compartiment

TabCabby 32H
Charge Only

TABCAB32H

32 tablets B703 x D616 x H1115mm B199.5 x D295 x H30mm
TabCabby 32H
Charge & Sync

TAB32HCHSYNC

35

TabCabby 32H Charge Only voorkant geopend TabCabby 32H Charge & Sync voorkant geopend

Universeel

Opladen en
synchroniseren

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden
Voor het opbergen van 32 tablets, met of zonder beschermhoes
Uitschuifbare legborden voor horizontaal opbergen
Ook beschikbaar als Charge & Sync model
Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik
Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie.
Voorzien van het Power 7 oplaadsysteem.
Stopt automatisch met opladen wanneer device volledig is opgeladen.
Innovatief kabelmanagementsysteem
Robuuste constructie
Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

TabCabby 32H: de highlights

Mobiel

Compact

Devices Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

Robuust

Veilig

Devices Opladen Ontwerp Lapcabby 
belooft:

Alleen
opladen

Horizontale
opberging

Blue

Beschikbare kleuren

Orange

Purple

Gray

Lime
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10. De verzonken handgrepen voorkomen uitstekende 
(scherpe) onderdelen.

11. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat mocht 
de kar verwijderd worden terwijl de stekker nog 
gemonteerd is, deze zonder schade los laat.

12. Het volledig gelaste frame, de robuuste rubberen 
wielen en de gelaste bodemplaat zorgen voor een 
robuuste constructie. Hierdoor voorkomen wij het 
afbreken van wielen.

13. De TapCabby deuren en uitschuifbare legborden 
zorgen voor eenvoudige toegang tot de laptops in de 
opbergruimtes.

14. De ronde rubberen hoeken beschermen de kar bij 
botsingen. Zo beveiligen wij uw devices wanneer de kar 
in beweging is.

TabCabby 32H Charge Only
15. Het Power 7 oplaadsysteem geeft u de 
mogelijkheid om 21 verschillende automatische 
oplaadmogelijkheden in te stellen, drie voor elke dag 
van de week.

16. Wanneer de kar is aangesloten, starten de 
stekkerblokken één voor één op om piekspanning te 
voorkomen.

TabCabby 32H Charge & Sync
17. De TabCabby 32H Charge & Sync zorgt voor 
gelijktijdige synchronisatie van hetzelfde type device. 
Dit maakt het eenvoudiger om bijvoorbeeld firmware 
updates uit te voeren. De TabCabby is ook te gebruiken 
in combinatie met iTunes en de Apple Configurator, 
om zo apps en media te synchroniseren. Het is ook 
mogelijk verschillende devices gelijktijdig op te laden. 
Hierbij wordt de connectie automatisch verbroken 
zodra het device volledig is opgeladen.

14 1513

17
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7 8 9

1. Individuele legborden voor het horizontaal opbergen 
van twee tablets.

2. Individuele vakken om elke adapter van ieder device 
apart op te bergen.

3. De speciaal ontworpen kabelclips zorgen voor het 
veilig opbergen van de kabels.

4. De gekleurde ABS handvaten zorgen ervoor dat 
LapCabby’s makkelijk te verplaatsen zijn.

5. De duurzame wielen zorgen ervoor dat u de 
LapCabby veilig vervoert tijdens de gehele levensduur 
van de kar. De rubberen wielen dempen het geluid 
en zorgen voor veilig vervoer. Hiervoor zijn de wielen 
bevestigd aan de speciaal ontworpen metalen plaat.

6. De duurzame wielen zorgen ervoor dat u de 
LapCabby veilig vervoert tijdens de gehele levensduur 

van de kar. De rubberen wielen dempen het geluid 
en zorgen voor veilig vervoer. Hiervoor zijn de wielen 
bevestigd aan de speciaal ontworpen metalen plaat. 
Met de kabelclips kunt u de kabels netjes vanaf de 
stekkerblokken naar de boxen geleiden. Hierdoor blijven 
de kabels netjes op hun plek.

7. Het Power 7 oplaadsysteem geeft u de 
mogelijkheid om 21 verschillende automatische 
oplaadmogelijkheden in te stellen, drie voor elke dag 
van de week.

8. Het sluitmechanisme op de bovenkant van de kar 
voorkomt gebroken sleutels. Het slot is voorzien van 
een tweepunt slotmechanisme onderaan de deur. Zo 
garanderen wij extra veiligheid.

9. Met de kabelclips kunt u de kabels netjes vanaf de 
stekkerblokken naar de boxen geleiden. Hierdoor blijven 
de kabels netjes op hun plek.

1 2 3

4 5 6

De TabCabby 32H Charge Only / Charge & Sync De TabCabby 32H Charge Only / Charge & Sync
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Portable GoCabby

Onze GoCabby is ontworpen voor alle USB tablets waaronder iPad’s Android tablets en Kindle Fire. Alle 
soorten tablets passen eenvoudig in de GoCabby met of zonder (grote) beschermhoes.

Naast het veilig opbergen en vervoeren van uw tablets, is de GoCabby uitgerust met Cambrionix U16S 
technologie om uw tablets te synchroniseren. Door zijn unieke design kunt u de tablets zelfs opladen en 
updaten wanneer de gesloten koffer op slot zit.

De GoCabby heeft een slim stijlvol design, is uitgerust met een telescopisch handvat, twee wielen en heeft 
vier voetsteuntjes. Zo kunt u 16 tablets meenemen zonder dat u zich zorgen maakt over lege accu’s.

Code Aantal 
devices

Afmetingen koffer Afmetingen device 
compartiment

GoCabby Charge 
& Sync

GOCAB16 16 tablets
1 laptop

B485 x D400 x H795mm W222.5 x D32 x
H314.5mm

GoCabby geopend GoCabby staand

Devices Universeel

Opladen en
synchroniseren

Mobiel

Compact

Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

Robuust

Veilig

Devices Opladen Ontwerp Lapcabby belooft:

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden

Voor het opbergen van 16 USB tablets, met of zonder beschermhoes en 1 laptop

Cambrionix U16S technologie voor gelijktijdige synchronisatie van alle tablets

Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik

Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie.

Stopt automatisch met opladen wanneer device volledig is opgeladen.

Innovatief kabelmanagementsysteem

Robuuste constructie

Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

GoCabby: de highlights
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7. De twee sloten aan de bovenkant van de koffer kunt 
u voorzien van hangsloten.

8. De GoCabby kunt u afsluiten terwijl de devices 
opladen. De interne ventilator zorgt voor koeling.

9. Stopt automatisch met opladen wanneer uw devices 
volledig zijn opgeladen.

10. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat mocht 
de kar verwijderd worden terwijl de stekker nog 
gemonteerd is, deze zonder schade los laat.

11. De GoCabby zorgt voor gelijktijdige synchronisatie 
van hetzelfde type USB device. Dit maakt het 
eenvoudiger om bijvoorbeeld firmware updates uit te 
voeren. De GoCabby is ook te gebruiken in combinatie 
met iTunes en de Apple Configurator, om zo apps 
en media te synchroniseren. Het is ook mogelijk 
verschillende devices gelijktijdig op te laden. Hierbij 
wordt de connectie automatisch verbroken zodra het 
device volledig is opgeladen.

1. 16 tablets, met of zonder beschermhoes, 
tegelijkertijd opbergen, opladen en synchroniseren.

2. Geschikt voor elk USB devices, zoals iPads, Android 
tablets en e-book readers.

3. De GoCabby biedt extra opbergruimte voor een 
laptop en een aantal andere devices.

4. De tablets worden beschermd door foam en speciaal 
klittenband. Zo blijven uw devices veilig tijdens vervoer.

5. Twee 230v aansluitingen om een router of laptop 
aan te sluiten.

6. Telescopisch handvat voor gemakkelijk transport.

1 2

3 4

5 6 11

Portable GoCabby
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Desktop DeskCabby

DeskCabby voorkant geopend DeskCabby achterkant geopend

Onze DeskCabby past makkelijk op een bureau terwijl deze unit ruimte biedt voor het opbergen van 12 USB 
tablets. Hierdoor is de DeskCabby dé ideale synchronisatie unit voor uw kantoor of klaslokaal.

U kunt drie DeskCabby’s opstapelen om uw opbergruimte te vergroten. De DeskCabby’s koppelt u aan 
elkaar zodat 36 devices tegelijkertijd opladen en synchroniseren met behulp van de Cambrionix technology.

Code Aantal 
devices

Afmetingen unit Afmetingen device 
compartiment

DeskCabby 
Charge & Sync

DESKCAB12

12 tablets B496 x D398 x H330mm B29.4 x D270 x H222mm
DeskCabby 
Charge Only

DESKCAB12CO

Devices Verticaal
opbergen

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden

Ideaal voor het opbergen, opladen en synchroniseren van 12 USB tablets, met of 

zonder beschermhoes

U kunt alle devices tegelijkertijd synchroniseren.

Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik

Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie.

Stopt automatisch met opladen wanneer device volledig is opgeladen.

Innovatief kabelmanagementsysteem

Zeer compact en stapelbaar tot drie stuks

LED display laat oplaadstatus zien

Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

Desktop Range Highlights

Universeel Opladen en
synchroniseren

Alleen
opladen

Compact

Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

Robuust

Veilig

Devices Opladen Ontwerp Lapcabby belooft:
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Desktop DeskCabby Desktop DeskCabby

1. Stapelbare opberging met Charge & Sync 
mogelijkheid voor 12 tablets, speciaal ontworpen voor 
op een bureau.

2. Met de DeskCabby kunt u 12 tablets tegelijkertijd 
opbergen, opladen en synchroniseren door met de 
slimme Cambrionix technologie.

3. Stapel en connect tot 3 DeskCabby’s om 36 tablets 
op te bergen, op te laden en te synchroniseren.

4. Ondersteunt tablets met en zonder beschermhoes. 
De DeskCabby biedt onder andere ruimte voor 
populaire beschermhoes zoals Otterbox, Griffin 
Survivor en Folio Cases.

5. Het LED display laat de status van het Charge 
& Sync zien. Rood wanneer hij oplaadt, groen 
wanneer de tablet opgeladen is en blauw wanneer er 
gesynchroniseerd wordt. Het LED display is zichtbaar 
wanneer de deur op slot zit.

6. De USB kabels worden vanaf de achterkant 
(gedeelte met slot) door middel van het innovatieve 
kabelmanagementsysteem naar voren geleidt.

7. Vanwege het veilige bekabelingssysteem kunnen 
kabels niet losgekoppeld worden aan de voorkant. 
Zo voorkomen we de vermissing of beschadiging van 
kabels.

8. Doordat de deur opzij geschoven kan worden heeft u 
eenvoudig en volledig toegang tot uw devices.

9. De verzonken handvaten zorgen voor het gemakkelijk 
verplaatsen van de DeskCabby.

10. U kunt de DeskCabby eenvoudig vastschroeven 
voor stabiele opberging op één vaste plek.

11. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat mocht 
de kar verwijderd worden terwijl de stekker nog 
gemonteerd is, deze zonder schade los laat.

12. De DeskCabby kan worden gesloten terwijl de 
devices opladen. De interne ventilator zorgt voor 
koeling.

13. De DeskCabby kunt u gebruiken als mobiele Charge 
& Sync unit. De Cambrionix U16S techniek zorgt 
voor gelijktijdige synchronisatie van hetzelfde type 
device. Dit maakt het eenvoudiger om bijvoorbeeld 
firmware updates uit te voeren. De DeskCabby is ook 
te gebruiken in combinatie met iTunes en de Apple 
Configurator, om zo apps en media te synchroniseren. 
Het is ook mogelijk verschillende devices gelijktijdig 
op te laden. Hierbij wordt de connectie automatisch 
verbroken zodra het device volledig is opgeladen.
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LapCabby Verticaal 10V / 16V / 20V

De laatste jaren is de technologie met sprongen vooruit gegaan, we kunnen bijna niet meer zonder 
betrouwbare laptops. Tegenwoordig is een laptop van essentieel belang op kantoor en in klaslokalen. 
Bovendien wilt u ze veilig opbergen en opladen.

Elke LapCabby biedt een innovatief, programmeerbaar oplaadschema en veel andere features zoals 
een duurzame constructie, deuren met demping en sloten en beschermende handvaten. Ze komen in 
verschillende groottes en kleuren en met uitschuifbare legborden.

LapCabby’s zijn een innovatieve en efficiënte manier om laptops op te bergen en op te laden terwijl de 
kabels ordelijk blijven.

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden

Voor het opbergen van 10/16/20 laptops tot 19”

Uitschuifbare legborden voor verticaal opbergen

Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik

Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie.

Voorzien van het Power 7 oplaadsysteem.

Stopt automatisch met opladen wanneer device volledig is opgeladen

Innovatief kabelmanagementsysteem

De LapCabby 10V is zeer compact

Robuuste constructie

Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

TabCabby Verticaal: de highlights

LapCabby 10V voorkant geopend LapCabby 16V voorkant geopend LapCabby 20V voorkant geopend

Verticaal
opbergen

Mobiel Blue Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

Robuust

Veiligheidskeurmerk

Veilig

Devices Opladen Ontwerp LapCabby 
belooft:

Beschikbare kleuren

Alleen
opladen

Orange

Purple

Gray

Lime

Code Aantal 
devices

Afmetingen kar Afmetingen 
device 
compartiment

Afmetingen 
adapter vak

LapCabby 10V LAP10V 10 B616 x D703 x 
H1115mm

B62 x D480 x
H360mm B68 x D61 x H199mmLapCabby 16V LAP16V 16 B1015 x D703 x 

H1115mm

LapCabby 20V LAP20V 20 B1015 x D703 x 
H1115mm
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10. De hendel in de kar zorgt voor makkelijke toegang 
tot de oplaadcompartimenten. Zo kunt u de kabels 
overzichtelijk organiseren.

11. Door de volledig gelaste spiraalbodem en 
openingen in de zijkant is er constante ventilatie. 
Hierdoor heeft u geen ventilator nodig en kunnen de 
devices geluidloos opladen.

12. De verzonken handgrepen voorkomen uitstekende 
(scherpe) onderdelen.

13. De TapCabby deuren en uitschuifbare legborden 
zorgen voor eenvoudige toegang tot de laptops in de 
opbergruimtes.

14. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat mocht 
de kar verwijderd worden terwijl de stekker nog 
gemonteerd is, deze zonder schade los laat.

15. Het volledig gelaste frame, de robuuste rubberen 
wielen en de gelaste bodemplaat zorgen voor een 
robuuste constructie. Hierdoor voorkomen wij het 
afbreken van wielen.

16. De ronde rubberen hoeken beschermen de kar bij 
botsingen. Zo beveiligen wij uw devices wanneer de kar 
in beweging is.

17. Wanneer de kar is aangesloten, starten de 
stekkerblokken één voor één op om piekspanning te 
voorkomen.

1. Individuele uitschuifbare legborden voor 
gemakkelijke toegang (4/5 per legbord).

2. Individuele kabelvakken voor adapters van iedere 
laptop.

3. Door middel van kabelclips op drie verschillende 
plekken worden de kabels op de juiste plek gehouden.

4. Speciaal gegoten rubber matten om de devices te 
beschermen.

5. Ergonomische, gekleurde handvaten zorgen ervoor 
dat de LapCabby eenvoudig verplaatst kan worden.

6. Duurzame wielen zorgen ervoor dat u de LapCabby 
veilig vervoert tijdens de gehele levensduur van dit 
product. De rubberen wielen dempen geluid en zorgen 
ervoor dat de producten veilig worden vervoerd. 
Hiervoor zijn de wielen bevestigd aan een speciaal 
ontworpen metalen plaat.

7. Het Power 7 oplaadsysteem geeft u de 
mogelijkheid om 21 verschillende automatische 
oplaadmogelijkheden in te stellen, drie voor elke dag 
van de week.

8. Het sluitmechanisme zit op de bovenkant van de 
kar om gebroken sleutels te voorkomen. Het slot is 
voorzien van een tweepunt slotmechanisme onderaan 
de deur. Zo garanderen wij extra veiligheid.

9. Met de kabelclips kunt u de kabels netjes vanaf de 
stekkerblokken naar de boxen geleiden. Hierdoor blijven 
de kabels netjes op hun plek.

1 2 3

4 5 6 14 15

16

13

LapCabby 10V / 16V / 20V LapCabby 10V / 16V / 20V

11
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Bij LapCabby houden we van kleuren!

De kleuren van uw kar(ren) kunt u zelf samenstellen. Zo stemt u de kleuren af op de 
huisstijl van uw school of instelling. Natuurlijk kunt u per klas weer variëren in kleuren. 
Een klaslokaal is kleurrijk, daar hoort een kleurrijke LapCabby bij. U kunt kiezen uit 
blue, orange, lime, purple en gray.

Wist u dat we 
elk jaar 3 kilometer 

bubbeltjesplastic 
gebruiken om 

onze producten 
te beschermen 

tijdens transport?
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LapCabby Horizontaal 16H / 32H

De laatste jaren is de technologie met sprongen vooruit gegaan. We leven in een tijd waarin betrouwbare 
laptops enorm belangrijk zijn. Niet alleen in kantooromgevingen, maar ook in klaslokalen zijn laptops van 
essentieel belang. Deze laptops hebben een plek nodig waar u ze kunt opbergen.

Elke LapCabby biedt een innovatief en programmeerbaar oplaadschema en veel andere features zoals de 
duurzame constructie, deuren met demping, sloten en beschermende handvaten. Onze karren komen in 
verschillende groottes en kleuren én met uitschuifbare legborden.

Onze LapCabby’s zijn daarom een innovatieve en efficiënte manier om laptops op te bergen en op te laden 
terwijl u geen last heeft van rondslingerende kabels.

Code Aantal 
devices

Afmetingen kar Afmetingen 
device 
compartiment

Afmetingen 
adapter vak

LapCabby 16H LAP16H 16 laptops B857 x D703 x 
H1215mm B368 x D510 x 

H56mm 
B300 x D66 x 
H68mmLapCabby 32H LAP32H 32 laptops B1291 x D703 x 

H1215mm

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden

Voor het opbergen van 16/32 laptops tot 19”

Uitschuifbare legborden voor horizontaal opbergen

Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik

Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie.

Voorzien van het Power 7 oplaadsysteem.

Stopt automatisch met opladen wanneer device volledig is opgeladen

Innovatief kabelmanagementsysteem

Robuuste constructie

Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

LapCabby Horizontaal: de highlights

Mobiel Blue Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

RobuustVeilig

Devices Opladen Ontwerp en 
fabricage

LapCabby 
belooft:

Beschikbare kleuren

Alleen
opladen

Orange

Purple

Gray

Lime

LapCabby 16H voorkant geopend LapCabby 32H voorkant geopend

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl
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10. De hendel in de kar zorgt voor makkelijke toegang 
tot de oplaadcompartimenten. Zo kunt u de kabels 
overzichtelijk organiseren.

11. Door de volledig gelaste spiraalbodem en 
openingen in de zijkant is er constante ventilatie. 
Hierdoor heeft u geen ventilator nodig en kunnen de 
devices geluidloos opladen.

12. De verzonken handgrepen voorkomen uitstekende 
(scherpe) onderdelen.

13. De LapCabby deuren en uitschuifbare legborden 
zorgen voor eenvoudige toegang tot de laptops in de 
opbergruimtes.

14. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat mocht 
de kar verwijderd worden terwijl de stekker nog 
gemonteerd is, deze zonder schade los laat.

15. Het volledig gelaste frame, de robuuste rubberen 
wielen en de gelaste bodemplaat zorgen voor een 
robuuste constructie. Hierdoor voorkomen wij het 
afbreken van wielen.

16. De ronde rubberen hoeken beschermen de kar bij 
botsingen. Zo beveiligen wij uw devices wanneer de kar 
in beweging is.

17. Wanneer de kar is aangesloten, starten de 
stekkerblokken één voor één op om piekspanning te 
voorkomen.

1. Individuele uitschuifbare legborden voor 
gemakkelijke toegang (1 per legbord).

2. Individuele kabelvakken voor adapters van iedere 
laptop.

3. Door middel van kabelclips op drie verschillende 
plekken worden de kabels op de juiste plek gehouden.

4. Speciaal gegoten rubber matten om de devices te 
beschermen.

5. Ergonomische, gekleurde handvaten zorgen ervoor 
dat de LapCabby eenvoudig verplaatst kan worden.

6. Duurzame wielen zorgen ervoor dat u de LapCabby 
veilig vervoert tijdens de gehele levensduur van dit 
product. De rubberen wielen dempen geluid en zorgen 
ervoor dat de producten veilig worden vervoerd. 
Hiervoor zijn de wielen bevestigd aan een speciaal 
ontworpen metalen plaat.

7. Het Power 7 oplaadsysteem geeft u de 
mogelijkheid om 21 verschillende automatische 
oplaadmogelijkheden in te stellen, drie voor elke dag 
van de week.

8. Het sluitmechanisme zit op de bovenkant van de 
kar om gebroken sleutels te voorkomen. Het slot is 
voorzien van een tweepunt slotmechanisme onderaan 
de deur. Zo garanderen wij extra veiligheid.

9. Met de kabelclips kunt u de kabels netjes vanaf de 
stekkerblokken naar de boxen geleiden. Hierdoor blijven 
de kabels netjes op hun plek.

1 2 3

4 5 6 14 15

16

13

17

LapCabby 16H / 32H LapCabby 16H / 32H

11
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De LapCabby 

Media
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LapCabby Media 15V / MAVC

De LapCabbby’s Media bieden een flexibele oplossing voor eenvoudige multimedia opberging. De 
LapCabby Media helpt u ruimte te besparen en is ontworpen om alle vormen van media op te bergen. Denk 
aan beamers, projectoren, DVD spelers maar ook versterkers en luidsprekers. Eigenlijk elk multimedia device 
dat u kunt bedenken.

Als u ook laptops wilt opbergen naast uw AV-devices, dan hebben wij de ideale kar voor u; de LapCabby 
15V. Deze kar biedt ruimte aan 15 laptops én een projector of printer.

Code Aantal 
devices

Afmetingen kar Afmetingen 
device 
compartiment

Afmetingen 
adapter vak

LapCabby 15V LAP15V 15 laptops
1 projector  
/ 1 printer

B1015 x D703 x 
H1115mm B62 x D480 x 

H360mm 
B68 x D61 x 
H199mm

Media-
AVCabby

MAVC N.v.t. B705 x D705 x 
H1105mm N.v.t. N.v.t.

LapCabby 15V voorkant geopend Media-AVCabby voorkant geopend

Verticaal
opbergen

Succesvol getest volgens ‘s werelds hoogste beveiligingsstandaarden

Voor het opbergen van 15 laptops tot 19” (LAP15V)

Uitschuifbare legborden voor verticaal opbergen

Volledig geassembleerd voor eenvoudig en snel gebruik

Efficiënte en geluidloze luchtcirculatie.

Voorzien van het Power 7 oplaadsysteem (LAP15V).

Stopt automatisch met opladen wanneer device volledig is opgeladen

Innovatief kabelmanagementsysteem

Robuuste constructie

Scherp geprijsd met levenslange(!) garantie

LapCabby Media: de highlights

Mobiel Blue Levenslange
garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE

Robuust

Veiligheidskeurmerk

Veilig

Devices Opladen Ontwerp en 
fabricage

LapCabby 
belooft:

Beschikbare kleuren

Alleen
opladen

Orange

Purple

Gray

Lime
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10. De hendel in de kar zorgt voor makkelijke toegang 
tot de oplaadcompartimenten. Zo kunt u de kabels 
overzichtelijk organiseren.

11. Door de volledig gelaste spiraalbodem en 
openingen in de zijkant is er constante ventilatie. 
Hierdoor heeft u geen ventilator nodig en kunnen de 
devices geluidloos opladen.

12. De verzonken handgrepen voorkomen uitstekende 
(scherpe) onderdelen.

13. De LapCabby deuren en uitschuifbare legborden 
zorgen voor eenvoudige toegang tot de laptops in de 
opbergruimtes.

14. De IEC stroomplug is zo ontworpen dat mocht 
de kar verwijderd worden terwijl de stekker nog 
gemonteerd is, deze zonder schade los laat.

15. Het volledig gelaste frame, de robuuste rubberen 

wielen en de gelaste bodemplaat zorgen voor een 
robuuste constructie. Hierdoor voorkomen wij het 
afbreken van wielen.

16. De ronde rubberen hoeken beschermen de kar bij 
botsingen. Zo beveiligen wij uw devices wanneer de kar 
in beweging is.

17. Wanneer de kar is aangesloten, starten de 
stekkerblokken één voor één op om piekspanning te 
voorkomen.

14 15

16

13

LapCabby 15V
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1. Individuele uitschuifbare legborden voor 
gemakkelijke toegang (5 per legbord).

2. Individuele kabelvakken voor adapters van iedere 
laptop.

3. Door middel van kabelclips op drie verschillende 
plekken worden de kabels op de juiste plek gehouden.

4. Speciaal gegoten rubber matten om de devices te 
beschermen.

5. Ergonomische, gekleurde handvaten zorgen ervoor 
dat de LapCabby eenvoudig verplaatst kan worden.

6. Duurzame wielen zorgen ervoor dat u de LapCabby 
veilig vervoert tijdens de gehele levensduur van dit 
product. De rubberen wielen dempen geluid en zorgen 
ervoor dat de producten veilig worden vervoerd. 
Hiervoor zijn de wielen bevestigd aan een speciaal 
ontworpen metalen plaat.

7. Het Power 7 oplaadsysteem geeft u de 
mogelijkheid om 21 verschillende automatische 
oplaadmogelijkheden in te stellen, drie voor elke dag 
van de week.

8. Het sluitmechanisme zit op de bovenkant van de 
kar om gebroken sleutels te voorkomen. Het slot is 
voorzien van een tweepunt slotmechanisme onderaan 
de deur. Zo garanderen wij extra veiligheid.

9. Met de kabelclips kunt u de kabels netjes vanaf de 
stekkerblokken naar de boxen geleiden. Hierdoor blijven 
de kabels netjes op hun plek.

1 2 3

4 5 6

LapCabby 15V
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Media-AVCabby

6. Duurzame wielen zorgen ervoor dat u de LapCabby 
veilig vervoert tijdens de gehele levensduur van dit 
product. De rubberen wielen dempen geluid en zorgen 
ervoor dat de producten veilig worden vervoerd. 
Hiervoor zijn de wielen bevestigd aan een speciaal 
ontworpen metalen plaat.

7. Door de volledig gelaste spiraalbodem en openingen 
in de zijkant is er constante ventilatie. Hierdoor heeft u 
geen ventilator nodig en kunnen de devices geluidloos 
opladen.

8. De verzonken handgrepen voorkomen uitstekende 
(scherpe) onderdelen.

9. Twee kabelpoorten en een haspel zorgen voor het 
overzichtelijk opbergen van devices.

10. Geïntegreerde stroomvoorziening met zes 
aansluitingen (vier aan de binnenkant, twee aan de 
buitenkant).

6

10
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1. Diverse opbergmogelijkheden de meest 
uiteenlopende multimedia devices. Eén instelbaar 
legbord om de goede projectiepositie in te stellen (pas 
hiervoor de schroeven aan voor de gewenste hoogte).

2. Drie uitschuifbare legborden voor DVD devices.

3. Twee uitklapbare luidspreker vakken.

4. Handige opbergruimtes voor DVD hoezen en 
afstandsbedieningen.

5. Ergonomische, gekleurde handvaten zorgen ervoor 
dat de LapCabby eenvoudig verplaatst kan worden.

2 3

4 5

Media-AVCabby

1

www.lapcabby.nl info@lapcabby.nl

http://www.lapcabby.nl
mailto:info%40lapcabby.nl?subject=


6766

Upgrade

uw LapCabby



69

Wist u dat we 
in elke Ready 4 
Up-Link meer 
dan 30 meter 
internetkabel 
gebruiken?

Deze optie heeft dezelfde voordelen als de LapCabby Up-Link maar hierbij kunt u uw eigen hardware 

gebruiken.

Uitstekende WiFi toegang met de LapCabby Up-Link

De LapCabby Up-Link kunt u uitbreiden met een AccessPoint. Hiermee verbindt u de laptopkar met het 

school LAN. Met dit AccessPoint is er WiFi beschikbaar voor het hele klaslokaal.

De Up-Link laptopkarren kunnen ook gebruik maken van een Gigabit Netwerk Switch. Hierdoor blijven 

laptops verbonden met het netwerk. Dit betekent dat ze op afstand up-to-date worden gehouden.

De slimme bekabeling zorgt voor een nette en opgeruimde afwerking. Het veilige verzonken 

ventilatiesysteem voorkomt oververhitting, terwijl de LapCabby nog steeds gemakkelijk toegankelijk is.

Opbergboxen voor verticale opberg units

Dubbele stroomaansluitingen, veilig afgewerkt in het adapter vak, om 

projectoren, printers, etc. aan te sluiten.

Beveiligde muurbeugel om uw LapCabby veilig op zijn plaats te houden

Bovendien kunt u kiezen voor:

LapCabby Ready 4 UpLink

LapCabby UpLink

68

Upgrades

Betere connectiviteit met LapCabby Connect

De upgrade van LapCabby Connect geeft elke laptop, netbook of Chromebook snel en gemakkelijk WiFi 

toegang.

Het geïntegreerde AccessPoint wordt veilig en voldoende geventileerd gehouden aan de binnenkant van 

de laptopkar. Ook is het AccessPoint eenvoudig toegankelijk wanneer dat nodig is. LapCabby Connect 

laptopkarren kunnen tussen de 10 en 32 laptops, netbooks of Chromebooks opbergen én opladen.

Deze optie heeft dezelfde voordelen als de LapCabby Connect maar bij deze upgrade kunt u uw eigen 

hardware gebruiken.

LapCabby Connect

LapCabby Ready 4 Connect

Bij LapCabby zoeken we altijd nieuwe manieren 
om onze laptopkarren nóg beter te maken.
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Op maat gemaakt
Alle onderdelen zijn door onszelf 
ontworpen. Wij hebben geen 
voorraadmodellen!

70

Alle onderdelen 

van een LapCabby
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