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OPIS PRODUKTU

Stylowa metalowa podstawa ułatwi pracę i zwiększy komfort dzięki możliwości regulacji wysokości roboczej
laptopa. Podstawa jest przeznaczona do laptopów o wadze do 3 kg i wyświetlaczy o przekątnej do 15,6". Jeśli do
zestawu dokupisz stację dokującą C31PHDMIDOCKPD z podstawką, otrzymasz wszechstronnego, wydajnego
i ergonomicznego pomocnika na biurko (Uwaga: jeśli zakupiłeś zestaw z kodem produktu 
C31METALDOCKPADPD, stacja dokująca jest już w nim zawarta)  

Stojak został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania - można łatwo regulować kąt nachylenia podpórki,
ale także łatwo go transportować po złożeniu, więc bez problemu można go używać zarówno w biurze, jak i w
domu. A ponieważ stojak jest wykonany z odpornego na zużycie i zadrapania stopu metalu, będzie wyglądał jak
nowy nawet po częstym transporcie.  

Antypoślizgowe podkładki zapewniają stabilne położenie laptopa, który podczas pracy będzie stabilnie i bez
drgań siedział na podstawce. Dużą zaletą jest także znacznie wydajniejsze pasywne chłodzenie laptopa, które
może znacznie wydłużyć jego żywotność.

CECHY PRODUKTU

 
Podstawa jest przeznaczona dla laptopów o przekątnej do 15,6″.
Odporny na zarysowania i zużycie stop metali
Odchylany wspornik umożliwia wygodną regulację wysokości roboczej laptopa
Łatwy transport po złożeniu
Podstawka zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności chłodzenia laptopa
Maksymalne obciążenie: 3 kg
Korpus stojaka jest wyposażony w podkładki antypoślizgowe
Podstawka jest kompatybilna z i-tec USB-C Metal Pad Docking Station 4K HDMI LAN + Power Delivery
100W (C31PHDMIDOCKPD)

  Wymagania sprzętowe:

Laptop o wadze do 3 kg
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Laptop o maksymalnej przekątnej 15,6".

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

C31METALPAD i-tec Metal Cooling Pad for notebooks (up-to 15.6”)
EAN: 8595611705496

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali -

Porty/Złącza

Wymagania systemowe

System operacyjny Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy
operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware -
oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje

Kolor gray

Materiał obudowy aluminium

Wymiary produktu (DxSxW)

Waga produktu (bez opakowania)

Waga produktu (z opakowaniem)

Wymiary opakowania (DxSxW)

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

Podręcznik

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania -
FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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