Cube U10 voor tablets
Oplaad-, synchronisatie- en bewaarstation voor tot 10 tablets. (alle iPads
en iOS-toestellen, Android en Windows tablets, die via USB opgeladen
kunnen worden)
De PARAPROJECT® CUBE U10 combineert ergonomisch design, flexibele
functionaliteit en bescherming voor apparaten in een universele bewaaroplossing voor tablets.
Perfect voor het onderwijs, horeca / toerisme, medische sector en industriële toepassingen als verkoop, presentatie, technische service, standenbouw / verhuurstations, logistiek / voorraadbeheer en nog veel meer.

Factbox:
Solide kubus in metaal en kunststof
De verzonken liggende en afsluitbare deur beschermt tegen toegang
en zorgt voor meer plaats in krappe ruimtes. Met afmetingen 400 x
350 x 430 mm (B x T x H) en slechts 15,5 kg gewicht vindt de
PARAPROJECT® Cube in elke infrastructuur elegant een plaatsje. Om
te stapelen of te bevestigen is bevestigingsmateriaal bijgevoegd.
Instelbare tabletvakken voor 10, 8 of 6 toestellen volgens de
beschermhoezen
Om op te laden of te synchroniseren gewoon de tablet inschuiven en
met de bijgevoegde, korte USB-kabels aansluiten.
Vrije connectorkeuze
De Cube U10 ondersteunt en combineert zowel de Lightning connector, 30-pin connector als de micro-USB-aansluiting.
USB-connector met LED-display
Laad- en synchronisatiestatus worden per tablet weergegeven en zijn
ook zichtbaar vanaf de buitenkant.
Automatische synchronisatie
Herkent de USB-verbinding met de host computer en start het
synchronisatieproces. (afhankelijk van de gebruikte soft ware of
de voorinstellingen wijzigbaar). De synchronisatiefunctie kan naar
keuze aan-/uitgeschakeld worden.
Bij gebruik van een WiFi-omgeving is ook een draadloze synchronisatie mogelijk.
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Uitrusting:
1. Horizontaal verstelbare vakken
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Vakken

Max. grootte tablet
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28 x 242 x 280 mm
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37 x 242 x 280 mm
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52 x 242 x 280 mm

2. Verzonken liggende deur met
geïntegreerd cijferslot
3. USB-laad- en synchronisatieaansluiting met LED-weergave
per slot
4. Vrije connectorkeuze, 30 pins,
Lightning-aansluiting of micro-USB
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5. Geïntegreerde voeding laadt centraal met 2,4
Ampère per tablet op
(geen originele voedingen nodig)
6. Handgrepen aan de zijkant
7. Actief ventilatiesysteem
8. Bovenzijde met rubberen coating, bruikbaar
als plank
9. Stapelbaar, maximaal 2 stuks, op een onder
grond met ten minste 50 kg draagvermogen
10. Rugzijde met aansluitingen voor stroomtoevoer,
synchronisatie via USB-type B aansluiting

PARAPROJECT® CUBE voor tablet Artikelnummers/eigenschappen

Synchronisatie

PARAPROJECT CUBE universeel
bruikbaar voor alle tablets tot
11,6“, iPad, Galaxy, Kindle en
Windows. USB-kabeltype onderaan
selecteren!

990.570-999 (Version EU)
990.572-999 (Version UK)
990.571-999 (Version CH)
990.573-999 (Version US)

USB op 30 pin-connector aansluitkabel voor iPad Generation 2 + 3

990.548-999

iOS-, android- en Windows-apparaten kunnen op verschillende manieren draadloos of via USB gesynchroniseerd
worden. Omdat hier op de verscheidenheid niet kan worden
ingegaan, kunnen we in principe geen “beste” aanbeveling
geven. Dit hangt af van de individuele IT-infrastructuur en de
bevoegde administratie.

USB op 30 pin-connector
aansluitkabel voor Samsung
Galaxy Tab2/Note

990.551-999

USB op Lightning-connector
aansluitkabel voor iPad 4, Air, Air2
en mini, ca. 40 cm lang

990-554-999

USB op micro-USB-kabel, ca. 40 cm
lang, voor bijv. Samsung Galaxy
vanaf Tab3 en andere tablets

990.553-999

®

Afmetingen: B x D x H
Gewicht:

400 x 350 x 430 mm
15,5 kg zonder apparaten

Materiaal:

Buitenwanden, bodem en beslag
van gepoedercoat metaal, tablets
vakken en inrichting van kunststof

Aansluitingen:

1 x USB 2.0 type B, synchronisatie per
kabel (90 cm type A-B, inclusief ),

Voeding, intern:

Input 100 – 240V AC, output: DC 5 V,
laadt 10 tablets gelijktijdig op met
max 2,4 A per USB-port, 180 cm
kabel inbegrepen

Fabrikant:
PARAT GmbH + Co. KG • Schachtlau 3-4 • D-94089 Neureichenau
• Tel: +49 (0) 8583 / 29 - 400 • Fax: +49 (0) 8583 / 2930 - 400
• info-it@parat.eu • www.it.parat.eu

Vereenvoudigde aanbeveling:
iOS: Apple Configurator tot 30 tablets, synchronisatie via
USB en Mac-computer mogelijk. Synchronisatie per Wifi via
MDM ( Mobile Device Management Software) mogelijk.
Android: USB-synchronisatie via host computer met standaardsoftware van de betreffende fabrikant mogelijk. Synchronisatie per Wifi via MDM ( Mobile Device Management
Software) mogelijk.
Windows: USB-synchronisatie via host computer/server met
Microsoft Exchange-software van de betreffende fabrikant
mogelijk. Synchronisatie per Wifi via MDM ( Mobile Device
Management Software) mogelijk.
iOS, iTunes , Apple Configurator and MacBook are trademarks of Apple Inc.,
registered in the US and other countries. Android is a trademark of Google
Inc., Windows is a trademark of Microsoft Inc., registered in the US and other
countries.

Verkooppartner:
Centenna Smart IT Solution • Pakketboot 49
• 3991 CH Houten • The Netherlands
Tel: +31 (0) 30 - 636 5090
Fax: + 31 (0) 30 - 636 5382
info@centenna.nl • www.centenna.nl

