Ipadlås - Vägg (7642) - Golv (7643) - Tak (7644) - Universal (764)

iPadlås – Vägg (7642)
Ipadlås – Vägg från CEKA-AnchorPad är ett mycket kraftigt lås speciellt anpassat för
iPad. Låset har ett kraftigt stativ (65mm) som är ledat i 1 led och ger bra justeringsmöjligheter såväl upp som ned som i sidled. Kraftfull speciallåsning mot vägg gör att
skärm och stativ sitter säkert. Levereras med en godkänd cylinder från Assa och kan
fås med olikalåsning, likalåsning eller i huvudnyckelsystem. Låset är tillverkad i
borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka som snygg design med iPadens
samtliga reglage åtkomliga tack vare uttag i kapslingen (se 764 nedan för mer info).
Rörlighet-Skärmled: -25° till +25° i alla ledder. Rotation: 360°
Färg: Silver/Grå. Tillval: Se Ipadlås-Universal nedan.

iPadlås – Golv / Bord (76431/76432/76433/76434)
Ipadlås – Golv / Bord från CEKA-AnchorPad är ett mycket kraftigt lås speciellt
anpassat för iPad. Det kraftiga och justerbara golvstativet (450-700mm) är ledat i
2 leder vilket ger oändliga justeringsmöjligheter och en mycket hög säkerhet då
stativet snurrar vid stöldförsök. Kraftfull speciallåsning mot golv gör att skärm och
stativ sitter säkert. Golvplattan är förberedd för bultning i golv men kan även stå fritt.
Levereras med en godkänd cylinder från Assa och kan fås med olikalåsning, likalåsning eller i huvudnyckelsystem. Låset är tillverkad i borstad rostfritt stål vilket ger
såväl hög styrka som snygg design med iPadens samtliga reglage åtkomliga tack vare
uttag i kapslingen (se 764 nedan för mer info). Som tillval finns en högkvalitativ hjulsats som möjliggör enkel och smidig flyttning samt en förankringssats vägg (kättinglås)
som förhindrar oönskad mobilitet vid fritt montage. Mycket enkel montering.
Som tillval finns Hjulsats (756)
för smidig förflyttning samt
Förankringssats-Vägg (630)
som effektivt förhindrar
oönskad mobilitet.
.

Rörlighet-Skärmled (Tilt) -15° till +95° . Rotation-Skärmled. 0-90° (för snabb växling
från läggande till stående). Rotation-Sidled 360° på Golv/Skärmled. Rörlighet-Golvled
-25° till +25° med möjlighet till fast fixering till 0°. Storlek - Golvplatta: 615x615mm.
Färg: Silver/Grå. Tillval: Se Ipadlås-Universal nedan.

Artnr. 76431 Golv/Bordstativ (220-260mm)

Artnr. 76433 Golvstativ (700-1230 mm)

Artnr. 756 Hjulsats - Golvstativ

Artnr: 76432 Golv/Bordstativ (450-700mm)

Artnr: 76434 Golvstativ (1400-2520mm)

Artnr: 630 Förankringssats - Vägg

iPadlås – Tak (76441/76442/76443/76444)
Ipadlås – Tak är ett mycket kraftigt lås speciellt anpassat för iPad. Det kraftiga och
justerbara takstativet som finns i fyra alternativ är ledade i 2 leder vilket ger oändliga
justeringsmöjligheter och en mycket hög säkerhet då stativet snurrar vid stöldförsök.
Kraftfull speciallåsning mot tak gör att skärm och stativ sitter säkert. Levereras med
en godkänd cylinder från Assa och kan fås med olikalåsning, likalåsning eller i huvudnyckelsystem. iPadlåset är tillverkad i borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka
som snygg design med iPadens samtliga reglage åtkomliga tack vare uttag i
kapslingen (se 764 nedan för mer info). Mycket enkel montering.
Rörlighet-Skärmled (Tilt) -15° till +95°. Rotation-Skärmled. 0-90° (för snabb växling
från läggande till stående). Rotation-Sidled 360° på Tak/Skärmled. RörlighetTakled -25° till +25° med möjlighet till fast fixering till 0°.
Färg: Silver/Grå. Tillval: Se Ipadlås-Universal nedan.
Artnr. 76441 Takstativ (220-260mm)

Artnr. 76443 Takstativ (700-1230 mm)

Artnr. 76442 Takstativ (450-700mm)

Artnr. 76444 Takstativ (1400 - 2520 mm)

iPadlås – Universal (764)
Ipadlås – Universal är ett mycket kraftigt lås speciellt anpassat för iPad. Kapslingen
är anpassad för universell montering på valfritt vägg, bord och takfäste och passar
samtliga fästen med VESA-hålbild 50x50 alt. 100x100mm. Även utrustad med lås-slot
(hål) för skydd med vajer av kensingtontyp (577) och slot för skydd med vårt kabellås
(619) eller kättinglås (552). På detta sätt kan kapslingen förankras mot inredningen.
Låset är tillverkat i borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka som snygg design
med iPadens samtliga reglage åtkomliga tack vare uttag i kapslingen. Hålbild i rygg
gör att Ladd/Sync-kabeln kan tas ut bakåt vilket skyddar kabeln mot stöld. Levereras
med en godkänd cylinder från Assa och kan fås med olikalåsning, likalåsning eller i
huvudnyckelsystem. Som tillval finns ett Kontaktskydd som förhindrar att kontakten
kan lossas från iPaden samt en skyddsplåt för att täcka iPadens hemknapp.
Färg: Silver. Tillval: Kontaktskydd (764-100), Skyddsplåt-Hemknapp (764-200)
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