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u Cấu tạo đã được chứng minh

u Lớp bên trong bằng bọt xốp tạo hình thiết bị

u Dễ dàng đóng gói, mở gói và vận chuyển thiết bị

u Các bánh lăn để vận chuyển thuận tiện

u Tay cầm có đệm lót; lẫy mở nhả

Hộp Vận Chuyển được sử dụng để bảo quản và vận
chuyển thiết bị DICENTIS. Hộp có các khoang dành cho
6 thiết bị hội thảo đa phương tiện, 6 micrô có khả năng
định hướng cao và 6 micrô thân ngắn hoặc thân dài và
một khoang dành cho cáp.
Hộp vận chuyển được sản xuất từ vật liệu đã được chứng
minh nhằm đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ cho thiết bị
DICENTIS của bạn trong suốt thời gian vận chuyển và
bảo quản. Tay cầm và lẫy được gắn chìm và bảo vệ. Lớp
bên trong bằng bọt xốp tạo hình đảm bảo việc đóng gói
cũng như mở gói thiết bị dễ dàng và nhanh chóng. Hộp
vận chuyển có một tay cầm có thể co rút vào được và
các bánh lăn để vận chuyển thuận tiện trên mặt đất và
ngăn chặn việc nâng đỡ không cần thiết.

Thông Số Kỹ Thuật

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S) 318 x 801 x 529 mm
(12,52 x 31,54 x 20,83 in)

Trọng lượng (không có thiết
bị)

11 kg (24,25 lb)

Màu (bên ngoài hộp) Đen

Thông tin Đặt hàng

Hộp Vận Chuyển DICENTIS cho 6 Thiết Bị Hội Thảo Đa
Phương Tiện
Hộp Vận Chuyển DICENTIS dùng để bảo quản và vận
chuyển 6 thiết bị hội thảo đa phương tiện, 6 micrô có
khả năng định hướng cao và các cáp.
Số đặt hàng DCNM-FCMMD

 


