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Paraproject iHub 16
•

Universal designet opladnings- og synkroniserings Hub til iOS®, Android™ og Windows 8 enheder

•

Opladning og synkronisering via USB

•

Opladning af 16 forskellige enheder

•

LED status for hver enkel USB connector

•

Integreret touch-timer med fem funktioner for opladning

•

Muligt at serieforbinde flere enheder

•

Dimensioner (uden kabler og enheder): L270 x B 230 x H 67 mm

•

Vægt: 2475 gram

Paraproject i10
•

Stærk Cube i metal- og plastik konstruktion

•

Opladning, synkronisering og opbevaring af op til 10 iPads

•

Beskytter enhederne i en samlet opbevaringsenhed

•

Perfekt til uddannelsesmarkedet, medico-sektoren og industrivirksomheder

•

Nemt at bære enheden

•

Opladning eller synkronisering gøres nemt ved at slide iPads ind og forbinde med det korte MFI certificerede kabel, der
følger med

•

Supporter både 30-pin og lightning-stik

•

Opladnings- og synkroniseringsstatus er synlig for hver iPad, og kan ses udefra

•

Stabelbare, og mulighed for vægmontering

•

Dimensioner: 35 x 30,5 x 35 cm (L x W x H)

•

Vægt: 10 kg

Paraproject u10
•

Opladning, synkronisering og opbevaring af op til 10 tablets

•

Kan bruges til alle iPads + iOS enheder, Android og Windows Tablets, som kan blive opladt gennem en USB-port

•

Integrerer ergonomisk design, fleksibel funktionalitet og beskytter enheder i én universal løsning til tablets

•

Ideel til uddannelsesinstitutioner, turisme, medicinsk industri og industriel anvendelse, som f.eks. salg, præsentationer,
tekniske tjenester, messeopbygning, logistik og meget mere

•

Opladning eller synkronisering gøres nemt ved at slide tablets ind og forbinde med de korte USB kabler, der følger med

•

Understøtter Lightning forbindelse, 30 pins forbindelse og micro USB port.

•

Opladning og synkroniseringsstatus er angivet for hver tablet og er også synligt eksternt

•

Synkroniseringsfunktionen kan slås til og fra

•

Trådløs synkronisering er muligt i WiFi-miljøer (kræver MDM)

•

Dimensioner: 400 x 350 x 430mm

•

Vægt: 15.5 kg
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Paraproject Case i16
•

Plads til op til 16 iPads

•

Oplader og synkroniserer 16 iPads samtidigt

•

Opbevaringsplads og strømudtag til MacBook med en størrelse op til 17”

•

Kan bruges til iPad Generation 1-3 og 4 og mini med Lightning Connector. Max. størrelse på det enkelte rum incl.
iPad og cover er L 275 x H 28 x W 200 mm

•

Nem og enkel transport

•

Dimensioner: 71 x 39,5 x 47,7 (L x W x H)

•

Vægt: 14,8 kg. inkl. kabling- og strømforsyning

Paraproject Case i16 KidsCover
•

Plads til op til 16 iPads

•

Oplader og synkroniserer 16 iPads samtidigt

•

Opbevaringsplads og strømudtag til MacBook med en størrelse op til 17”

•

Kan bruges til iPad Generation 1-3 og 4 og mini med Lightning Connector. INGEN RUMDELER

•

Nem og enkel transport

•

Dimensioner: 71 x 39,5 x 47,7 (L x W x H)

•

Vægt: 14,8 kg. inkl. kabling- og strømforsyning
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Paraproject Trolley i32
•

Opladning, synkronisering og opbevaringsenhed for op til 32 iPads i generations 2, 3, 4 og mini

•

kombinerer ergonomisk design, funktionalitet og beskytter enhederne i en samlet opbevaringsenhed for tablets

•

Ideel til uddannelsesinstitutioner, turisme, medicinsk industri og industriel anvendelse, som f.eks. salg, præsentationer,
tekniske tjenester, messeopbygning, logistik og meget mere

•

32 x lodrette rum, 1 for hver iPad, selv med cover op til max. 18 mm

•

Opladning eller synkronisering gøres enkelt ved at slide iPads ind i det lille rum og tilslut med det korte MFI certificerede
kabel, som medfølger

•

understøtter og kombinere både 30-pin connector og Lightning stik

•

Dimensioner 82 x 53,5 x 93 cm (L x B x H)Paraproject Case i10 charge only

Paraproject case i20 charge only
Produktet bliver præsenteret ultimo 2015
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Paraproject case i20 KIDSCOVER charge only
Produktet bliver præsenteret ultimo 2015

Paraproject case c10 Chromebooks charge only
Produktet bliver præsenteret ultimo 2015

Paraproject USB hub i10
Produktet bliver præsenteret ultimo 2015
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