
Hoofdkenmerken: 

Solide kubus vervaardigd uit metaal en kunststof
De inlaadbare en af te sluiten deuren beschermen uw iPads tegen diefstal en bieden in geopende, teruggeschoven stand meer 
bewegingsvrijheid bij uitgifte en terugname van iPads.

Stapelbaar, optionele wandbevestiging, uit te breiden over USB met 2 andere Cubes tot aan 30 apparaten
Met een grootte van 35 x 30,5 x 35 cm (b x d x h) en slechts 10 kg gewicht past de PARAPROJECT CUBE elegant in elke infrastructuur. De beide 
handgrepen maken gebruik als transportbox mogelijk. Het geïntegreerde beslag biedt de mogelijkheid tot een vaste installatie, optioneel ook als 
wandbevestiging.

10 x verticale slots voor elke iPad, ook met hoes tot max. 18 mm of max. 25 mm indien u de foamlaag van de racks verwijderd
Om op te laden en te synchroniseren schuift u eenvoudig de iPad naar binnen en sluit u deze aan met de inbegrepen korte MFI gecertifi ceerde kabel.

Vrije Connector keuze
De Cube ondersteunt en combineert zowel de 30-pin connector en de Lightning connector .

USB uitvoering met LED oplaadstatus
Laad- en synchronisatiestatus wordt per iPad getoond en is ook aan de buitenkant zichtbaar.

Automatische synchronisatie
Maakt de USB verbinding op uw host computer bekend en start het synchronisatieproces. 
(Afhankelijk van gebruikte software of instellingen te wijzigen.) Bij gebruik van een WiFi omgeving is ook draadloze synchronisatie mogelijk.

Laad-, synchronisatie- en opslagstation voor 10 iPads 
(uit te breiden tot 30 iPads).

De PARAPROJECT® CUBE i10 brengt design, functionaliteit en bescherming van 
apparatuur samen in een veelzijdige opslagoplossing voor tablets.

Perfect geschikt voor educatieve omgevingen, gastronomie/toerisme, medi-
sche technologie en industriële toepassingen zoals bijvoorbeeld bijeenkoms-
ten, presentaties, technische service, tentoonstellingen/verhuur, logistiek/
magazijnbeheer en nog veel meer.

Tevens is de PARAPROJECT CUBE geschikt als aanvullende tablet module voor 
de PARAPROJECT P1 mediawagen of de P20 laptopwagen.
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PARAT GmbH + Co. KG · An der Hasenjagd 7 · D-42897 Remscheid
Tel: +49(0)8583/29-361 · Fax: +49(0)8583/29-30361
info-de@parat.eu · www.parat.eu

iPad®, iTunes®, MacBook®, AirPort Express® / Extreme®, Apple TV® zijn merknamen van Apple Inc., geregistre-
erd in de VS en andere landen.

Absolute® is een geregistreerde merknaam van Absolute Software Corporation, MobileIron® is een geregistre-
erde merknaam van MobileIron Inc., MobiControl® is een geregistreerde merknaam van SOTI Inc.

PARAPROJECT® CUBE
voor iPad

Artikelnummers / Eigenschappen

PARAPROJECT® CUBE i10 voor iPad 
2, 3, 4 e generatie en iPad mini.
Kies uw USB kabeltype hieronder.

990.540-999 (Version EU) 

USB naar 30 Pin-Connector aansluit-
kabel, ca. 20 cm lang

990.546-999

USB naar Lightning-Connector aans-
luitkabel, ca. 20 cm lang

990-547-999

PARAPROJECT® CUBE i10 Wandbeu-
gel. Iedere Cube heeft een eigen 
wandbeugel nodig.

990.545-999

Grootte: L x B x H 35 x 30,5 x 35 cm

Gewicht: 10 kg exclusief apparatuur

Materiaal: Buitenwand, bodem en beslag van gepoeder-
coat metaal; iPad vakken en binnenkant van 
kunststof

Aansluitingen: 1 x USB 2.0 Type B, Sync per kabel (90 cm Type 
A-B inbegrepen), 1 x USB 2.0 type A om meerde-
re Cubes met elkaar te verbinden

Voeding, ingebouwd: Input 100-240V AC, Output: DC 5 V, 2.1A (Laad 
gelijktijdig 10 iPads met de door Apple voor-
geschreven spanning van 2.1 Ampere), 180 cm 
spanningskabel inbegrepen

Hardcase beschermhoes
voor iPad 2 en 3 
(artikelnummer: 990.520-999)

Glijdt perfect in de compatibele slots van de 

Paraproject Cube®. Zwart polycarbonaat kunststof, 

toegang tot Home button, camera's, dock connector, 

schakelaars en hoofdtelefoonaansluiting.

De SIM kaartsleuf is afgedekt.
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1. Verticale slots, max. grootte 24 x 1,8 x 20 cm (b x d x h)

2. Inlaadbare deuren met geïntegreerd slot

3. USB laad- en synchronisatie aansluiting met LED oplaadstatus per iPad

4. Vrije connector keuze, 30-pin of Lightning connector

5. Geïntegreerde stroomkabel laad centraal met elk 2.1 Ampère per iPad 

 (geen originele stroomkabels benodigd)

6. Handvatten aan de zijkant om de Paraproject Cube te dragen

7. Ventilatieroosters aan beide zijden voor centrale stroomvoorziening

8. Met rubber beklede bovenzijde te gebruiken als plateau

9. Stapelbaar, max. twee stuks op een ondergrond met minimale draag- 

 kracht van 40 kg

 Achterzijde met aansluitingen voor stroomvoorziening, synchronisatie

 en doorlussen tot max. 3 Cubes

 Wandhouder optioneel
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 en doorlussen tot max. 3 Cubes
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Benelux distributor: Centenna B.V.
Pakketboot 49 · NL-3991 CH Houten
Tel: +31(0)30/6365090 · Fax: +31(0)30/6365382
info@centenna.nl · www.centenna.nl

Solutions for Professionals

HOE SYNCHRONISEERT MEN 

Er zijn vele manieren om iOS apparatuur met standaard software 
te synchroniseren. Daarom is het niet nodig speciale 
software mee te leveren bij de Paraproject Cube. 
Desgewenst kunnen wij passende software adviseren 
of u een Parat Premium partner aanbevelen.

Hieronder drie simpele voorbeelden voor het synchroniseren:

Eenvoudig: iTunes Software. Bij het synchroniseren via iTunes 
wordt aanbevolen alleen gebruik te maken van een Mac OS 
besturingssysteem. iTunes geïnstalleerd op een PC-systeem 
toont namelijk een beperkt aantal beheerbare apparaten
(ca. 10 stuks).

Gevorderd: de Apple Confi gurator App-Software, alleen verkrijg-
baar bij een Apple Store voor Mac, kan tot 30 apparaten behe-
ren. Deze stelt zich in verbinding met Apple's Volume Purchase 
Programm voor Apps.

Expert: Gebruik MDM software (Mobile Device Management) 
van Apple of andere aanbieders, zoals bijvoorbeeld Absolute® 
Manage, MobileIron® of MobiControl® . Deze software stelt u 
in staat tablets, met ongeacht welk operating system, via een 
MAC of Windows server te beheren. Beheer push-functies, VPN 
toegang, IT veiligheidsrichtlijnen, inhouse-App’s en App store 
App’s of beheer overige inhoud.


