
Suporte para Tablet, iPad, e-Reader

Notícia sempre ao alcance “Touch” 
Suportes SmartMedia Tablet, iPad, e-Reader, são 
ideais para qualquer situação em que é necessário 
informar e fazer interagir os clientes ou usuários.
Disponível em ambas versões seja pedestal e a 
mesa, seja o suporte para prateleira ou parede, 
estes acessível stand pode segurar com firmeza 
dispositivos de 9,7”a 13”, em segurança absoluta 
graças ao sistema de bloqueio incorporado.
Ao interno de museus, bibliotecas, galerias de 
arte, exposições ou feiras, permitindo aos usuários 
desfrutar de áudio, vídeo, visual e textual exatamente 
ao lado da escolha de trabalho, ajudando a melhorar 
a experiência cultural.
Ao interno de Showroom, sala de exposições ou 
lojas de varejo, permitindo aos usuários desfrutar 
facilmente conteúdo sobre os produtos, preços e 
características técnicas do produto em exposição.

Simples, fácil de manusear, segura.
Os Suportes SmartMedia Tablet, iPad, e-Readers são fáceis de manusear e combinam design 
moderno com linhas simples com a segurança de um produto estável e bem estruturado, criando 
uma ferramenta versátil para uso em ambientes diferentes: a partir do balcão na recepção dos 
hotéis, centos de estética de pequenas dimensões, em concessionárias de veículos e motos, a 
stands de exposição.
Os dois titulares de vara, de mesa para ter furos que permitem a passagem da haste dentro de 
um possível cabo de alimentação do tablet.
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Expor, interagir, tocar e conhecer!
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Suporte para Tablet, iPad, e-Reader

Suporte SmartMedia para Tablet e iPad administrável, robusto, estável 
e elegante. Inclinável a partir de +120° a -60 ° e pode girar até 360° (exceto 
SMH0238) com Kit de bloqueio incluído. Cor: branco. 

Compatível com Tablet, iPad, leitores de livros eletrônicos e dispositivos de 9,7 
“a 13”, estão disponíveis em várias versões para atender qualquer necessidade.
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Cod. SMH0237  Shelf stand  
Dimensão: 17,5x18,5x21 cm  - Cor: Branco

Cod. SMH0238 
Suporte para tablet/ipad de 
mesa ou parede.
Dimensão: 17,5x12,5x21 cm
Cor: Branco

Cod. SM1807  
Table stand.
Dimensão: 17,5x20x35 cm 
Cor: Branco

Cod. SM1811R  
Suporte para tablet/ipad 

de pavimento.
Dimensão: 35x35x128 cm

Cor: Branco
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