OPBEVARING AF STATIONÆRE COMPUTERE TIL SKOLER
OG INSTITUTIONER

CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteBox Gaming
NoteBox Gaming er en sikker
opbevaringløsning til stationære
computere.
Notebox Gaming er udviklet til det formål at beskytte og sikre
gamermaskiner eller andre kostbare stationære computere.
Boksen er er designet til at kunne indeholde de fleste forskellige
maskiner (ATX og IDX/mini towers).
De specielle og unikke kabel-sikringslåger, sørger for at man ikke
kan tage kabler ud af boksen. Nøglelåsen foran sikrer desuden, at
man kan lukke ned, låse og gå trygt fra sit udstyr.
Det er muligt at montere boksen fast til enten væggen eller under
bordet, afhængig af hvad dine behov er.
Notebox Gaming er designet og udviklet specifikt til stationære
gaming computere på skoler og i institutioner, med fokus på at
gøre udstyret mere sikkert.
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CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteBox
Gaming
LØSNINGER
• Designet til sikring af stationære computere.
• Passer til de fleste gænse ATX og IDX/mini
towers.
• Sikring af kabler bagtil.
• Lås til låge foran sikre udstyret.
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• Ventilationshuller for at sikre køling
• Tophuller til evt. controlling af tower fra top.
• Væghæng eller ophæng under bord er
muligt.

ENHEDER
Stationære computere.
Se rumdimensioner på side 3.

VARENUMMER
NBOX-GAMER
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1. Passer til de fleste ATX og Midi towers.
2. Mulighed for fastgørelse til væg i siden.
3. Lås foran i låge.
4. Kabel huller med sikrings lemme.
5. Mulighed for tilgang til top controller på tower.
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NoteBox Gaming
Tekniske specifikationer

DIMENSIONER UDVENDIG
Bredde

256 mm

Dybde

520 mm

Højde

486 mm

VÆGT

4,5 kg

GAMER KABINET MAX DIMENSIONER
Bredde

240 mm

Dybde

450 mm (hertil kan tillægges 50 mm til kabling bagtil)

Højde

460 mm

KABINET TYPER

ATX
Micro tower (max 240x450x460 mm)
Midi Tower (max 240x450x460 mm)

VENTILATION

Passiv ventilation bund, side og top

KABEL STRUKTUR

Sikrings lukkede kabel udgange bagtil

LÅSESYSTEM FRONT

Standard møbel lås (code 180)

OPHÆNGS MULIGHEDER

Top og side huller til ophæng

ADGANG TIL TÆND/SLUK/USB Via hul i top og fordør åbning via lås
EMBALLAGE

Pap forpakning

VÆGT PAKKET

5,5 kg

AFSKAFFELSE

Efter lokale regler

