
 

 

Dell Mobile Computing Cart – Upgrade Kit Latitude 11 Education Series chrome 

Kenmerken en voordelen 

 

Pas uw bestaande mobiele computertrolley van Dell aan voor het docken met 30 Chromebook 11 

(3120) laptops. 

Met de upgradekit past u de trolley aan voor het docken met de Chromebook 11 (3120) 

De upgradekit voor de mobiele computertrolley van Dell (Chromebook 11 (3120)) is ontworpen om 

uw bestaande universele mobiele computertrolley van Dell aan te passen naar een trolley die 

speciaal bedoeld is voor het docken met de Chromebook 11 (3120). Deze upgrade werkt zowel met 

beheerde als met onbeheerde versies* van bestaande trolleys en biedt docking-mogelijkheden voor 

stroomverbruik voor de Chromebook 11 (3120).  

Voor het docken, opslaan, opladen, transporteren en beheren van maximaal 30 apparaten 

Zodra de upgradekit is geïnstalleerd, biedt uw bestaande mobiele computertrolley van Dell 

mogelijkheden voor docken, veilige opslag, eenvoudig transport en gecentraliseerd opladen van 

maximaal 30 Chromebook 11 (3120) laptops.  

 

Onbeheerde 2.0-trolley controleren.*  

Controleer of uw trolley in aanmerking komt voor de upgrade 

Deze upgrade vereist dat u beschikt over de meest recente versie (2.0)* van de mobiele 

computertrolley van Dell. De specifieke versie van uw trolley staat op het grafische paneel bij de 

handgreep aan de achterzijde. Bekijk de afbeeldingen aan de rechterkant voor meer informatie over 
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waar u de huidige versie kunt controleren.  

Installatieservice bespaart tijd 

Hoewel u de installatie alleen kunt uitvoeren, biedt Dell een installatieservice van Ergotron die u tijd 

en geld kan besparen. Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over deze service.  

Wat is inbegrepen? 

Upgradekit voor mobiele computertrolley van Dell (Chromebook 11 (3120)).  

* Upgrade is alleen compatibel met versie 2.0 van bestaande onbeheerde en beheerde trolleys. 

Controleer of u over versie 2.0 beschikt voordat u een aankoop doet.  

 

 

 

 

Overzicht 

De upgradekit voor de mobiele computertrolley van Dell (Chromebook 11 (3120)) is ontworpen om 

uw bestaande universele mobiele computertrolley van Dell aan te passen naar een trolley die 

speciaal bedoeld is voor het docken met de Chromebook 11 (3120). Deze upgrade werkt zowel met 

beheerde als met onbeheerde versies* van bestaande trolleys en biedt docking-mogelijkheden voor 

stroomverbruik voor de Chromebook 11 (3120).  

Onderdeel fabrikant : V5K29 

Dell-onderdeel : 409-BBFB 

 

 


