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Otterbox Defender

Polykarbonat
tål tuffa tag

Yttre skal som
dämpar stötar
Självhäftande
skärmskydd
Inre skumkudde
Inbyggt ställ

Tillgång till alla
funktioner, uttag
och portar

Otterbox Defender är förstavalet
för dig som behöver ett skydd som
täcker hela din iPad och som fungerar
även utomhus.
Du har full tillgång till alla funktioner,
uttag och portar samtidigt som du
kan skydda din enhet.
Varje modell av Otterbox Defender
testas under minst 238 timmar i minst
24 olika sorters tester, inklusive fukttester för att säkerställa att din iPad
ska klara både svett och extrema
djungelmiljöer.

Inbyggt fuktskydd
Tål desinfektionssprit
Tål vanliga rengöringsmedel
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LifeProof Nüüd
Vattentätt på 2 meters
djup i 1 timma!

Lifeproof Nüüd är det vattentäta skyddet för iPad som även står emot smuts
och damm. Till skillnad från liknande
skydd som Otterbox Defender och
Griffin Survivor har Lifeproof Nüüd ingen foliefilm över skärmen utan ger samma taktila känsla som en helt ”naken”
skärm.
Inbyggda packningar förhindrar vatten
från att tränga in i portar och springor
och skyddets ytterkanter skapar en distans från skärmen som gör att den skyddas även om du råkar tappa din iPad.

Specifikationer
Vikt		

271 g

Material
polykarbonat, silikon,
		
syntetiskt gummi och
		transparent polymer
CE-märkt

ja

Färg

svart

Passar iPad Air 2.

Tål vatten, snö, smuts och fall
Fettsäker & mikrobresistent
Full tillgång till funktioner och uttag

Bärrem & handrem
finns som tillbehör.
Art.nr 331795
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Uppfyller amerikanska
försvarsmaktens krav

Griffin Survivor All-Terrain är ett skydd
för iPad som uppfyller den amerikanska försvarsmaktens krav på mobila
enheter (MIL-STD-810G). Den skyddar din iPad Air 2 eller iPad Pro 9.7
även under extrema förhållanden,
som exempelvis ett fall från 2 meter
rakt ner i ett betonggolv.
Det heltäckande höljet är IP55-klassat, vilket innebär att Griffin Survivor
All-Terrain fuktsäkrad och skyddar din
iPad från både damm, sand, regn och
en rad andra yttre faktorer.

4 lager splitterresistent
skal som skyddar mot
damm, sand och fukt.
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Big Grips

Passar iPad Air/Air 2
eller iPad Mini 2-4!

Big Grips skyddar din iPad utan att lägga till onödig vikt. En iPad är gjord för
att bäras och det är därför viktigt att ha
ett skydd med så låg vikt som möjligt.
Big Grips väger 200 g.
Big Grips är mjuk och lätt att greppa.
De flesta barn tycker om känslan när
man greppar i en Big Grips, den känns
nästan lite läderartad, vilket ger ett
mycket bra grepp även för små händer.
Det finns öppningar för alla ingångar
och kameran är helt fri!

Väska finns
som tillbehör

 Fri från PVC, bly, latex, ftlater, BPA
Låg vikt
Naturligt smutsavvisande

Big Grips ställ
ger flera val av
ergonomisk
arbetsställning!
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Gripcase

Patenterad design!

Gripcase har en patenterad design
med fyra handtag och är mycket lätt
att greppa. EVA-skum skyddar din
iPad från skador på grund av stötar
och fall. Gripcase har klämzoner i
varje hörn, vilket ger ett mycket bra
skydd för din iPad.
Gripcase är mycket lätt, väger endast
213 gram, vilket gör den idealisk att
bära även för små barn..
Finns till iPad Air och iPad Air 2.

Ställ som kan staplas flera på varandra
& ett fack förvaring
av laddkabeln.

Klämzoner i varje hörn

Bärrem finns
som tillbehör
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iAdapter

1
i
2- Skydd för iPad och
ljudförstärkning!

iAdapter finns till iPad i både standardstorlek och till iPad Mini. Den skyddar
din iPad och förstärker ljudet, vilket gör att den passar utmärkt som ett
kommunikationshjälpmedel.
iAdapter har ett tåligt hölje i ABS-plast och gummibeklädnad inuti som båda
hjälper till att skydda din iPad mot fallskador.
iAdapter 5 finns till äldre iPads (2/3/4), iPad Air och iPad Air 2. Denna nya upplaga ger ett bättre skydd än föregående modeller samtidigt som den använder
trådlös Bluetooth-teknik för att förstärka ljudet och styra de inbyggda ingångarna för manöverkontakter!

Finns också för iPad Mini

Paketet till iAdapter 5 innehåller:
• Stativ – ett hopfällbart och avtagbart ställ
som fäster på skyddets baksida
• Bärrem – en axelrem som gör det lättare
att bära med sig enheten
• Handtag – ett avtagbart handtag som
fäster på skyddets ovansida
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Panzerglass

9 gånger starkare än glas!

PanzerGlass har i flera tester visat sig vara det starkaste skärmskyddet på
marknaden!
Eftersom Panzerglass är gjort av glas och fäster tätt emot skärmen påverkas
inte touchkänsligheten. Reptåligheten är i klass med skottsäkert glas trots
att Panzerglass bara är 0,4 mm tjockt, mot 19 mm för skottsäkert glas.
Hur går detta till? Jo, glaset är uppbyggt i flera lager. Kiselsilikon gör att
det fäster på skärmen utan bubblor. PET-film gör det flexibelt och splittersäkert. Japanskt tempererat glas ger Panzerglass hög kvalitet, touchkänslighet och dess styrka. Överst finns ett oljeavstötande skikt som motverkar fingeravtryck på skärmen.

Tjocklek (mm)

Glas Panzerglass Skottsäkert
						 glas

0,1-0,3 mm

0,4 mm		

19 mm

Reptålighet
Stöttålighet
Touchkänslighet

Kristallklar

Stöttålig

Reptålig

100% Touch

Behöver du stöd inför en utprovning?
Kontakta oss för vägledning.
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