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Product
Sheet

De BlackBelt™ 2nd Degree Rugged Case voor iPad 10.2" heeft een 

valbescherming volgens militaire nomen, een eindeloos verstelbare 

standaard en garantie van twee jaar. Ideaal voor actieve omgevingen; 

de hoes geeft volledige toegang tot alle poorten. Onderweg gebruikt 

u het schermtoetsenbord en op kantoor brengt u een koppeling tot 

stand met een Bluetooth-toetsenbord.* Andere functies zijn onder 

andere een hand  strap die zich aanpast waardoor het apparaat 

plat kan liggen, een Apple Pencil-houder met koord, een klevende 

schermbeschermer en een labelgebied voor eenvoudige identificatie. 

*Hoes kan niet worden gebruikt in combinatie met een Apple Smart Keyboard.

Functies zijn onder andere:

• Valtest MIL-STD-810G

• Eindeloos verstelbare standaard

• Volledig gebruik van I/O-poorten

• Verstelbare hand strap

• Apple Pencil-houder met koord

• Klevende schermbeschermer

• Labelgebied

• Twee jaar garantie

De perfecte hoes  
voor bescherming  
van uw iPad 10.2" als 
u onderweg bent.
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*Hoes kan niet worden gebruikt in combinatie met een Apple Smart Keyboard.

Verstelbare hand strap,  

Apple Pencil-houder met koord

De hand strap biedt bij gebruik 

een stevige houvast en wordt plat 

opgeborgen als deze niet meer wordt 

gebruikt, waardoor de iPad plat en stabiel 

kan liggen. De Pencil-houder met koord 

bevestigt en bewaart de Apple Pencil op 

een handige manier.

Klevende schermbeschermer

Eenvoudig te plaatsen, voorkomt krassen.

Labelgebied

Zorgt voor gemakkelijke 

apparaatherkenning in het klaslokaal of 

ruimten waarin wordt samengewerkt.

Op militair niveau beschermd tegen 

vallen

Getest volgens de MIL-STD-810G-norm, 

wat betekent dat de hoes alles aankan.

Eindeloos verstelbare standaard

Biedt de perfecte hoek en verhoogt 

het comfort bij het typen, lezen of 

samenwerken door de belasting van 

ogen, nek en polsen te verminderen.

Ideaal voor actieve omgevingen met 

volledige toegang tot alle poorten

Hoes hoeft niet te worden 

verwijderd. Onderweg gebruikt u het 

schermtoetsenbord en op kantoor brengt 

u een koppeling tot stand met een 

Bluetooth-toetsenbord.*



Systeemvereisten

Compatibiliteit Apple iPad 10.2"

Materiaalspecificaties

Binnenstructuur  Polycarbonaat (PC), 
Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)

Buitenstructuur  Thermoplastisch polyurethaan (TPU)

Hand strap Silicone

Kleur van behuizing Zwart

Pencil-koordcombinatie Silicone, PC, ABS

Afmetingen product

Afmetingen product  Breedte: 198 mm 
Lengte: 263 mm 
Hoogte: 22 mm 
Lengte:

Gewicht product 0,40 kg

Verpakking

Type verpakking Retaildoos, bruine doos

Afmetingen verpakking  Breedte: 202 mm 
Lengte: 300 mm 
Hoogte: 25 mm

Verpakkingsgewicht 0,54 kg

Verpakkingsinhoud  Eén BlackBelt Rugged Case, Apple Pencil-koord, 
schermbeschermer microvezeldoekje,  
snelstartgids en garantie-informatie

Land van oorsprong, juridische  

vereisten en garantie

Land van oorsprong China

Certificering en conformiteit MIL-STD-810G

Garantie 2 jaar wereldwijde garantie

Technische  
gegevens
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