
Steun voor tabletten, iPads en eReaders

Laatste nieuws met slechts een “Touch”
De SmartMedia Tablet, iPad en eReader stands zijn 
ideaal voor elke situatie waarin je nodig hebt om 
te informeren en te communiceren met klanten of 
gebruikers.
Verkrijgbaar in twee versies: zelfdragende vloer en 
tafel topmodellen. De ingebouwde sluitsysteem 
stevig hecht 9,7” tot 13” apparaten op een plank of 
muur.
Uitstekend voor musea, bibliotheken, kunstgalerijen, 
tentoonstellingen of beurzen. Hiermee kunnen 
gebruikers audio, video, of de tekst van hun keuze te 
genieten en verbetert de visuele ervaring.
Stelt gebruikers in staat om comfortabel te genieten 
van de inhoud, prijzen en technische kenmerken van 
de producten op de display in showrooms of winkels.

Eenvoudig, handig en veilig.
SmartMedia staat combineren modern design en eenvoudige lijnen met de zekerheid van een 
stabiele en goed gestructureerde product dat gebruikt kan worden in banken, hotellobby’s, 
autodealers, of tradeshow cabines.
Compatibel met tabletten, iPads, eBook readers en andere apparaten 9,7 “tot 13”. Available in 
Meerdere versions aan Een behoefte te Voldoen.

www.smartmediaworld.net

Tentoonstelling, communiceren, spelen en leren!
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Steun voor tabletten, iPads en eReaders

De SmartMedia staat voor tablets en iPad zijn sterk, stabiel en elegant. Zij 
kunnen worden gekanteld tussen + 120 ° tot - 60 ° en 360 ° gedraaid (met 
uitzondering Model SMH0238) en omvatten een lock kit. Kleur: Wit. 

Compatibel met tabletten, iPads, eBook readers en andere apparaten 9,7“ tot 
13”. Beschikbaar in meerdere versies aan een behoefte te voldoen.

www.smartmediaworld.net

Mod. SMH0237  Plank steun
Afmeting: 17,5x18,5x21 cm   - Kleur: Wit

Mod. SMH0238 
Tafel of muur steun.
Afmeting: 17,5x12,5x21 cm
Kleur: Wit

Mod. SM1807  
Tafel steun
Afmeting: 17,5x20x35 cm
Kleur: Wit

Mod. SM1811R  
Vloerstandaard

Afmeting: 35x35x128 cm
Kleur: Wit
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