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BlackBelt™ 2nd Degree stabil skal för iPad 10.2” har fallskydd 
av militär kvalitet, ett stativ som kan varieras i det oändliga 
och två års garanti. Skalet är idealisk för aktiva miljöer och 
ger fullständig åtkomst till alla portar. Använd tangentbordet 
på skärmen när du är på språng och koppla ihop den 
med ett Bluetooth-tangentbord när du är på kontoret.* 
Andra egenskaper omfattar en självjusterande handrem 
som låter enheten ligga plant, Apple hållare och band 
för penna, självhäftande skärmskydd och ett område för 
tillgångsmärklappar för enkel identifiering. 

*Skalet ej kompatibel med Apple smart tangentbord.

Funktioner inkluderar:

• MIL-STD-810G falltestad
• Stativ som kan varieras i det oändliga
• Möjliggör fullständig användning av I/O-portar
• Självjusterande handrem
• Apple hållare och band för penna
• Självhäftande skärmskydd
• Område för tillgångsmärklappar
• Två års garanti

Produkt
Blad

Den ultimata skalet  
för att skydda din  
iPad 10.2” när du  
är på språng.



Produkt
Blad

Fallskydd av militär kvalitet

MIL-STD-810G falltestad betyder att 
fodralet är redo för allt.

Stativ som kan varieras i det 
oändliga

Ger perfekt vinkel när du skriver, 
läser eller samarbetar för att 
förbättra komforten och minska 
skador på ögon, nacke och handleder.

Idealisk för aktiva miljöer, med 
fullständig åtkomst till alla portar

Skalet behöver inte tas bort. Använd 
tangentbordet på skärmen när du är 
på språng och koppla ihop den med 
ett Bluetooth-tangentbord när du är 
på kontoret.*

Självjusterande handrem,  
Apple hållare och band för penna

Handrem ger ett stadigt grepp när 
den används och stuvas undan när 
den inte används för att iPad ska 
kunna ligga plant och stabilt. Hållare 
och band för penna säkrar och 
förvarar Apple-pennan bekvämt.

Självhäftande skärmskydd

Enkel att installera,  
förhindrar repor.

Område för tillgångsmärklappar

Möjliggör enkel identifiering 
i klassrum, kontor eller 
samarbetsmiljöer.
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*Skalet ej kompatibel med Apple smart tangentbord.



Systemkrav

Kompatibilitet Apple iPad 10.2"

Materialspecifikationer

Inre struktur  Polykarbonat (PC)  
Akrylnitril-butadien-styren (ABS)

Yttre struktur  Termoplastiskt polyuretan (TPU)

Handrem Silikon

Höljets färg Svart

Pennhållarsystem Silikon, dator, ABS

Produktens mått

Enhetens mått  Bredd: 198 mm (7,8 tum) 
Längd: 263 mm (10,3 tum) 
Höjd: 22 mm (0,87 tum)

Enhetens vikt 0,40 kg (0,90 lbs)

Förpackning

Typ av förpackning Detaljhandel låda

Förpackningens mått  Bredd: 202 mm (7,9 tum) 
Längd: 300 mm (11,8 tum) 
Höjd: 25 mm (1,0 tum)

Förpackningens vikt 0,54 kg (1,20 lbs)

Förpackningens innehåll  En BlackBelt stabil väska, Apple hållare för penna, 
skärmskydd, mikrofiberduk,  
snabbstartsguide, garantiinformation

Ursprungsland, regelverk och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse MIL-STD-810G

Garanti Två år globalt

Tekniska  
specifikationer
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