
Benaming PARAPROJECT®  MICRO CASE i15 voor iPad; zwart

Bestelnummer EU-versie: 208.633-151

GTIN / EAN 4006793001282

Toepassing Vormings-, gezondheidszorg-, industrie-, gastronomiesector en verzekeringswezen

Certificaten CE / RoHS / REACH

Toegepaste normen NRL 2011/65/EU; DIN EN 62368-1:2016-05. EMV 2014/35/EU; DIN EN 55022:210+AC:2011; 
DIN EN 55024:2010. Rohs 2011/65/EU; DIN EN 50581:2012

Inbegrepen in de levering

- 15x USB-gegevens- en laadkabel op Lightning Connector, 1,2 meter
- 1x verbindingskabel apparaten, EU, lengte: 5 m
- 2x MC 10-oplader
- 1x imbussleutel
- gebruiksaanwijzing

Materialen

- buitenschaal van schokbestendige X-ABS-kunststof met coating van rubber en met 3 mm wanddikte 
  in de kleur zwart
- doorlopend aluminium frame aan deksel en corpus
- Insteekvakken van Con-Pearl®-materiaal

Transport
- 4x kogelgelagerde lichtlopende wielen (2 daarvan met wielvergrendeling)
- telescoopstang, 4-voudige
- draaggrepen aan beide kanten

Buitenafmetingen breed 530 x diep 360 x hoog 450 mm

Eigen gewicht 12 kg

Transportgewicht 12,5 kg

Transportafmeting breed 1530 x diep 370 x hoog 500 mm

Hoeveelheid per 
europallet 12 

Afmetingen europallet breed 1200 x diep 800 x hoog 1065 mm

GN-code 42021250

Land van herkomst RO

MICRO CASE i15
CHARGE, TRANSPORT & PROTECT
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MICRO CASE i15
CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Uitrusting

Deksel:
- noppenschuim om de apparaten te stabiliseren
- 2 x zakken voor toebehoren en kleine onderdelen 
Corpus:
- laadeenheid (2 x  MC10-multicharger), 15 opbergcompartimenten voor tablets
- extra: actieve ventilatie (2 x axiale ventilatoren) op de bodem voor optimale luchtcirculatie en 
  ventilatie aan de rugzijde van het corpus

Compatibele apparaten alle iPads vanaf generatie 4, evenals mini

Max. aantal apparaten 15

Besturingssysteem iOS

Afmetingen beeldscherm maximaal 10,5“

Kabeltypes voor 
apparaten USB-gegevens- en laadkabel op Lightning Connector met led-indicator

Uitgangsvermogen 
per poort max. 2,4 A

Afsluitsysteem cijferslot

Optionele toebehoren externe  weekschakelklok

Aansluitingen buiten: centrale stroomvoorziening met beschermkap 
binnen: elk 10 x USB-A-bus van 2 x MC10 multi-oplader

Stroomgegevens
- 100 - 240 V  
- max. 3,6 A 
- 50/60 Hz

Afmetingen tablet 
opbergvakken breed 22 x diep 185 x hoog 240 mm

PARAT GmbH + Co.KG · Mail: it-cases@parat.eu · www.it.parat.eu

Afmetingen binnen in mm
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15x USB-gegevens- 
en laadkabel op 
Lightning Connector, 
1,2 meter

Actieve ventilatie op 
de bodem voor opti-
male luchtcirculatie en 
ventilatie aan de rug-
zijde van het corpus
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