T he p e r fe c t
s o lu tio n
fo r y o ur iP a d
o r Ta b le t

Moderne en elegante
smarthome oplossingen

D-DOCK Verfijnt en elegant

D-DOCK is een verfijnde en elegante houder voor de iPad /

De

tablet. Dankzij het verfijnde design en de kwaliteitsafwerking

veiligheidsborging voorkomt dat deze per ongeluk kan

past de D-DOCK prachtig in ieder hoogwaardig interieur.

worden verwijderd.

D-DOCK is gemaakt van hoogwaardig, nauwkeurig bewerkt

De constructie van het frame maakt het verbergen en

aluminium. Ze is krasvast en vingerafdruk bestendig met

vastzetten van de aansluitkabel mogelijk. Bedoeld voor

een glad geanodiseerde* oppervlakteafwerking, dat perfect

thuisgebruik en ruimtes met toezicht.

integreert met het glazen oppervlak van uw tablet (witte kleur
in poeder coating ook beschikbaar).

9,5 mm diep | 2 mm offset

tablet

is

eenvoudig

te

monteren,

terwijl

een

C-DOCK Strak en subtiel

C-DOCK is een strakke en subtiele houder voor de iPad/

C-DOCK is gemaakt van hoogwaardig, nauwkeurig bewerkt

tablet. Dankzij het slimme design en de kwaliteitsafwerking is

aluminium, met een poedercoating als afwerking van het

de mogelijkheid aanwezig om verschillende kleuren coating

oppervlak. De iPad/tablet is eenvoudig te monteren, terwijl een

te kiezen en past de C-DOCK perfect in elke omgeving en

veiligheidsborging voorkomt dat deze per ongeluk kan worden

functionele ruimte.

verwijderd.
De constructie van het frame maakt het verbergen en
vastzetten van de aansluitkabel kabel mogelijk.

12 mm diep | 1,5 mm offset

D-DOCK Specs

Zwart geanodiseerd*

C-DOCK Specs

Zilver geanodiseerd*

Wit gepoedercoat

Zwart gepoedercoat

Wit gepoedercoat

Kleuren

Compatible Devices

Orientatie

Kleuren

Compatible Devices

Zwart geanodiseerd*

Voor Apple en Samsung

Verticaal

Zwart gepoedercoat

Voor Apple en Samsung

Horizontaal

Wit gepoedercoat

Zilver geanodiseerd*
Wit gepoedercoat
Diverse kleuren op aanvraag

*) Anodiseren gebeurt door middel van een elektrolytische behandeling. De oxidelaag is hard, poreus en slijtvast.
Daarna kan door afsluiten van de poriën (sealen) de corrosiebestendigheid worden verbeterd.

Diverse kleuren op aanvraag

Orientatie
Verticaal
Horizontaal

Makkelijk monteren met
duurzame materialen

Oriëntatie: verticaal/horizontaal

Geen zichtbare kabels

Anti-diefstal borging

Smart Wall Solutions

Bevestiging: magnetisch

Compatibele voedingsadapter 12W
optioneel

Vingerafdruk bestendig

info@swalls.nl
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