SLIM COMBO

Voor iPad Pro van
12,9 inch en 10,5 inch

VIER VEELZIJDIGE FUNCTIES
Een beschermde cover en verwijderbaar toetsenbord
met ondersteuning van vier functies (Typen, Weergeven,
FaceTime, Lezen) voor optimale veelzijdigheid om
productief, creatief, verbonden en ontspannen te zijn.
DOOR EN DOOR PRO. DE HELE DAG.
DE HELE NACHT.
Dankzij het toetsenbord van normaal formaat met
verlichte toetsen en slimme iOS-sneltoetsen kunt u op
de iPad Pro typen als op een laptop.
VERBIND ALS EEN PRO
Batterijen zijn niet inbegrepen, omdat u ze nooit
nodig zult hebben. Plaats uw iPad Pro in de Smart
Connector en uw toetsenbord wordt direct gekoppeld
en ingeschakeld.

EEN PLEK VOOR APPLE IN ALLE JUISTE
STANDEN
Er is voor elke situatie een juiste stand, en dat is niet
altijd 90 graden. De twee microscharnieren zorgen
ervoor dat de Slim Combo soepel achterover kan
worden geduwd met een bereik van 50 graden en
op zijn plaats blijft wanneer je de juiste stand hebt
gevonden.
EEN PLEK VOOR APPLE PENCIL
Apple Pencil introduceert een totaal nieuwe
creatieve ervaring op uw iPad Pro, en dankzij de
houder op de Slim Combo heeft u uw Apple Pencil
altijd bij de hand. Schuif je Apple Pencil in de
houder, waar die niet kwijtraakt of in de weg zit.

VOORDELEN VAN SMART CONNECTOR

VOEDING

VERBINDING

UPDATES

Krijgt rechtstreeks stroom van
de iPad en gebruikt minimaal
vermogen

• Eenvoudige verbinding met iPad Pro
via Smart Connector

• Voert automatisch firmware-updates
voor het toetsenbord uit naarmate
iPad iOS evolueert

• Voor 12,9 inch: 0.3 - 1,6% van de
iPad Pro-batterij bij 1 uur typen

• Zorgt voor rechtstreekse fysieke
verbinding tussen toetsenbord en
iPad

• Voor 10,5 inch: 0.4 - 2,3% van de
iPad Pro-batterij bij 1 uur typen

Heeft geen Bluetooth® of vereist
Bluetooth®-koppeling

Heeft geen batterijen of
oplaadkabels

.

Product
Beschrijving

Batterijlevensduur
Sluitingsmechanisme
Type verbinding
Garantie

Voor iPad met
Lightningkabel

Voor iPad
(5e generatie)

Voor iPad Pro
9.7" en 12.9"

Voor tablets
van 9"–10"

Voor iPad Pro
10.5"

Voor iPad Pro
12.9"

Toetsenbord
met draad

Slim Folio

Voetstuk

Universal Folio

Slim Combo

Slim Combo

Toetsenbord met
draad speciaal
ontworpen voor
het klaslokaal
met Lightningconnector

Case met
geïntegreerd
Bluetooth®toetsenbord voor
iPad

Oplaadstation
met Smart
Connector

Universal
Folio met
geïntegreerd
Bluetooth®toetsenbord

Veelzijdige
case met
verwijderbaar
toetsenbord
en Smart
Connector

Veelzijdige
case met
verwijderbaar
toetsenbord
en Smart
Connector

Aangedreven
door iPad

4 jaar

–

2 jaar

–

–

–

Magneet

–

Elastische band

Magneet

Magneet

Met draad

Bluetooth®

Smart
Connector

Bluetooth®

Smart
Connector

Smart
Connector

3 jaar

3 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

