
CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteCase 16 er en robust 
transportabel opbevarings- og 
opladningsløsning til 16 tablets.

NoteCase 16 tablets er en mindre og robust kuffert, der passer godt 
ind i et skole og institutionsmiljø. NoteCase er let at transportere, 
så eleverne også kan hjælpe til med at flytte op til 16 tablets, iPads 
eller tilsvarnede enheder fra et sted til et andet, også op og ned ad 
trapper. 
 
NoteCase er velegnet, hvis du har behov for at transportere 
enhederne mellem bygninger, etager eller flere adresser, da den 
kun vejer 9 kg. 

Der er integreret opladning via NoteCharge USB A porte. 
Kuffertens kabel system sikrer at kablerne ikke forsvinder.
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OPBEVARING AF TABLETS TIL SKOLER OG INSTITUTIONER
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LØSNINGER

• Designet til opbevaring, opladning og 
transport af op til 16 tablets, iPads eller 
tilsvarende enheder.

• NoteCase er robust og let at transportere 
med hjul og teleskophåndtag, der gør det 
muligt at bruge den som kuffert.

• Håndtag på siderne og fronten, gør det 
nemt at løfte og flytte den.

• Opladningen sker med maksimal 
strømstyrke, hvilket sikrer hurtig opladning 
og beskytter batteriet på enheden.

• Kufferten har et kabel management system, 
der sikrer at kablerne ikke forsvinder og 
opbevares uden rod.

• Hængslerne med integreret nøglelås giver 
mulighed for at låse NoteCase, og sikrer at 
enhederne opbevares låst.

• Ventilationshullerne på lågen sikrer, at 
enhederne ikke overophedes under 
opladning.

ENHEDER

Tablets, iPads og tilsvarende enheder 
 
Der er plads til tablets og iPads med cover 
maks 20 mm i tykkelsen (se rumdimensioner 
på side 3). 

TILKØB

Kabler (se optioner)

VARENUMMER

NoteCase 16 tablets 
Varenr. NCASE-16TAB-USB-SC

1. Kuffert med hjul og teleskophåndtag.

2. Opladningsstik og tænd/sluk funktion.

3. To nøglelåse i hængslerne.

4. NoteCharge USB A opladere er integreret i kufferten.

5. Robust kuffert til opbevaring, transport og opladning af op til 16 
tablets, iPads eller tilsvarende enheder.
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YDRE DIMENSIONER

Højde:    340 mm 

Bredde:    600 mm

 
 
Dybde:    400 mm

Vægt:     8,7 kg

 
 

RUM DIMENSIONER
 
 
Antal af rum:   16 

 
Højde:    220 mm 
 
 
Bredde:    20 mm

Dybde:    285 mm

 
ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

 
 
Stikkontakt:   C13 jordstik

 

On/off:    Tænd/sluk knap

 
    • 2 x 10 ports USB oplader 
Opladning:    • 2.4A hver stik 
    • 2 x 120 total power 

TILSLUTNINGSKABLER
 

Strømstik:   C13 til Schuko 1,8 m

KUFFERT FUNKTION
 
    • Et på hver side 
Håndtag:     • Et håndtag foran 
    • Et teleskop håndtag

Højde med fuld udtrykket   
teleskop håndtag:   1080 mm

Hjul:     To hjul i venstre side

Ventilation:   Huller i toppen

 
LÅSESYSTEM

 
Muligheder:    To låse Eurolock 901  
    master key

MATERIALE OG FARVE 
 
 

Kuffertens materiale:         Polypropylencopolymer  
            i sort

EMBALLAGE 

 
Indpakning:   Pap emballage engangsbrug. 
    100% genanvendeligt

 
VEDLIGEHOLDELSE 

Anbefalet vedligeholdelse:  Tør af med en fugtig klud

AFSKAFFELSE
 
 
Indvendigt skum er 100% genanvendeligt. Plastik og skum skal 
kasseres efter lokale standarder.

NoteCase 16 tablets
Tekniske specifikationer
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OBS! Placer ikke noget på toppen af NoteCase, når opladning er igang.


