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Produkt
Ark

BlackBelt™ 2nd Degree Rugged Case til iPad 10,2" giver dig 
stødbeskyttelse i militærklasse, en uendeligt variabel stander 
og to års garanti. Hylsteret, der er ideel til aktive miljøer, har 
fuld adgang til alle porte. Brug tastaturet på skærmen, når 
du er på farten og par med et Bluetooth-tastatur i kontoret.* 
Andre funktioner inkluderer en selvjusterende håndstrop, 
der gør det muligt for enheden at ligge fladt ned, en holder 
og strop til din Apple-pen, klæbende skærmbeskyttelse og et 
aktivmærkningsområde til nem identifikation. 

*Hylster er ikke kompatibelt med Apple Smart tastatur.

Funktioner inkluderer:

• Stødtestet i henhold til MIL-STD-810G
• Uendeligt variabel stander
• Giver fuld anvendelse af I/O-porte
• Selvjusterende håndstrop
• Holder og strop til din Apple-pen
• Klæbende skærmbeskyttelse
• Aktivmærkningsområde
• To års garanti

Det ultimative 
hylster til at 
beskytte din  
iPad 10,2", når  
du er på farten.



Produkt
Ark

Stødbeskyttelse i militærklasse

Stødtestet i henhold til MIL-STD-
810G betyder i dette tilfælde klar til 
hvad som helst.

Uendeligt variabel stander

Giver den perfekte vinkel til, når du 
skriver, læser eller samarbejder, til 
at hjælpe med at øge komfort og 
reducere overanstrengelse af øjne, 
nakke og håndled.

Hylsteret, der er ideel til aktive 
miljøer, med fuld adgang til alle 
porte

Du behøver ikke fjerne hylsteret. 
Brug tastaturet på skærmen, når 
du er på farten og par med et 
Bluetooth-tastatur i kontoret.*

Selvjusterende håndstrop,  
holder og strop til Apple-pen

Håndstroppen giver et fast greb ved 
brug, og kan opbevares, når den ikke 
bruges, så din iPad kan ligge fladt 
og stabilt. Holderen til pen og strop 
holder og gemmer bekvemt din 
Apple-pen.

Klæbende skærmbeskyttelse

Nem at installere, hjælper  
med at undgå ridser.

Aktivmærkningsområde

Tillader nem identifikation i 
klasselokaler, kontorer eller miljøer 
hvor der samarbejdes.
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*Hylster er ikke kompatibelt med Apple Smart tastatur.



Systemkrav

Kompatibilitet Apple iPad 10,2"

Materialespecifikationer

Indvendig struktur  Polykarbonat (PC),  
Akrylonitril-butadien-styren (ABS)

Udvendig struktur  Termoplastisk Polyuretan (TPU)

Håndstrop Silikone

Hylsterfarve Sort

Penneholdersamling Silikone, PC, ABS

Produktmål

Produktenhedsmål  Bredde: 198 mm (7,8 tommer) 
Længde: 263 mm (10,3 tommer) 
Højde: 22 mm (0,87 tommer)

Enhedens vægt 0,40 kg (0,90 lbs)

Emballage

Emballagetype Detailhandelsæske

Emballagemål  Bredde: 202 mm (7,9 tommer) 
Længde: 300 mm (11,8 tommer) 
Højde: 25 mm (1,0 tomme)

Emballagevægt 0,54 kg (1,20 lbs)

Emballageindhold  Et stk. BlackBelt Rugged Case, strop til Apple-pen, 
skærmbeskytter, mikrofiberklud,  
Vejledning til hurtig opstart, Garantioplysninger

Oprindelsesland, regulatorisk og garanti

Oprindelsesland Kina

Certificering og overensstemmelse MIL-STD-810G

Garanti To år verdensomspændende

Tekniske  
specifikationer
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