Dell mobile computing Cart 2.0 - onbeheerd
Kenmerken en voordelen

Tot 30 mobiele computers opbergen, opladen en vervoeren.
Beveiligt, laadt en vervoert een groot aantal apparaten
In de Dell Mobile Computing Cart 2.0 - onbeheerd kunt u mobiele computers veilig opbergen,
eenvoudig vervoeren en centraal opladen. Deze wagen is uitgerust met een nieuwe laad
technologie PowerShuttle 2.0, die 11% sneller en slimmer oplaadt. Een display op de wagen geeft
aan welke apparaten aan het laden zijn en hoever deze opgeladen zijn. Ideaal voor scholen,
bibliotheken, grote detailhandelaren en organisaties met een beperkt aantal IT-medewerkers of
veranderende infrastructuur. Met deze onbeheerde Computing Cart 2.0 kunt u IT-apparatuur
eenvoudig delen en verplaatsen tussen verschillende ruimtes. De wagen is voorzien van een
vergrendeld gedeelte waarin u tot 30 apparaten kunt opbergen en opladen.
Plaats voor tot 30 mobiele apparaten
In de Dell Mobile Computing Cart 2.0 kunt u tot 30 mobiele apparaten tegelijk opbergen, opladen en
vervoeren. Op de horizontale legplanken passen de meeste tablets, netbooks, laptops en Ultrabooks
tot 14 inch. De open legplank is een flexibele opbergruimte voor apparaten van Dell en andere
leveranciers van verschillende formaten en met verschillende schermgrootten zodat u snel kunt
inspelen op de veranderende behoeften van uw organisatie.

Apparatuur is veilig in vergrendelbare compartimenten.
Een slot (sloten en sleutels zijn inbegrepen). De deuren schuiven van twee kanten open zodat de 15
systemen aan beide zijden goed bereikbaar zijn en er minder ruimte nodig is om de apparaten te
plaatsen of te pakken.

Compact ontwerp voor kleine ruimten
Met haar afmetingen van slechts 25,2 x 37 x 41,7 inch (B x L x H) neemt deze Computing Cart 2.0
weinig ruimte in zodat u gemakkelijk kunt manoeuvreren bij het delen van resources. De cart is
hoofdzakelijk gemaakt van aluminium materialen en voorzien van dubbele 4-inch rubberwielen van
medische kwaliteit en een ergonomisch handvat. Hij is niet alleen licht, maar ook gemakkelijk te
duwen.

Een stopcontact op de wagen kan worden gebruikt voor een extra apparaat, zoals een projector of
laptop.
PowerShuttle-technologie voor laden van apparaten
Als u de Computing Cart 2.0 aansluit op een wandcontactdoos, berekent de PowerShuttletechnologie hoeveel laadvermogen nodig is voor de apparaten die zijn aangesloten op de wagen en
krijgt elke laadzone het benodigde vermogen. Dit voorkomt dat lege zones worden opgeladen wat
energie bespaart en waardoor apparaten sneller worden geladen. Er zijn ook twee stopcontacten
voor twee extra apparaten, zoals projectoren of laptops.
Adapters en stopcontacten goed bereikbaar
Het servicecompartiment heeft afneembare panelen zodat de AC-adapters en stopcontacten goed
bereikbaar zijn. Adapters kunnen netjes worden opgeborgen en vastgezet op de planken
(ACadapters worden apart verkocht). Installatie en onderhoud zijn eenvoudig dankzij het
kabelbeheersysteem dat de kabels keurig organiseert.
Wat is inbegrepen?
Dell Mobile Computing Cart 2.0 - onbeheerd.
Overzicht
Bescherm uw investering in IT en benut ze optimaal met de Dell™ Mobile Computing Cart 2.0 –
onbeheerd. U kunt tot 30 apparaten veilig opbergen en opladen, en met de rolwagen eenvoudig
naar een andere locatie verplaatsen. De legplanken bieden ruimte aan verschillende modellen tot
een grootte van 36cm (14 inch). Dit product is getest op en gevalideerd voor Dell-systemen. Dell
biedt technische support voor dit product, mits het wordt gebruikt in combinatie met een
Dellsysteem.
Onderdeel fabrikant : 569F7
Dell-onderdeel : 210-41516

Compatibiliteit
Dit product is compatibel met de volgende systemen.
Latitude 3340
Venue 11 Pro (5130)
Venue 11 Pro (7130)
Venue 11 Pro (7139)
Venue 11 Pro (7140) Venue
8 Pro (5830)

Technische specificaties

Voorzieningen
Lokalisatie

Opslagkar voor notebook
Wielen, sleutelvergrendeling
Europa

Snelle specs
Producttype

Garantie van de fabrikant 3 jaar garantie
Algemeen
Producttype

Opslagkar voor notebook

Lokalisatie

Europa

Diversen
Voorzieningen

Wielen, sleutelvergrendeling

Garantie van de fabrikant
Service & Support
3 jaar garantie Service & Support Details
Service & Support Details Beperkte garantie – 3 jaar
Beperkte garantie – 1 jaar op elektrische onderdelen

