
Hoofdkenmerken: 

Veilige opslag en centraal opladen van maximaal 32 x iPad

Solide ontwerp, vervaardigd uit metaal en kunststof
De inlaadbare en af te sluiten deuren beschermen uw iPads tegen diefstal en bieden in geopende, teruggeschoven stand meer 
bewegingsvrijheid bij uitgifte en terugname van iPads.

32 verticale sleuven voor elke iPad, ook met hoes tot max. 18 mm of max. 25 mm dikte indien u de foamlaag van de racks verwijderd
Om op te laden of te synchroniseren schuift u eenvoudig de iPad naar binnen en sluit u deze aan met de inbegrepen korte MFI gecertifi ceerde kabel.

Vrije keuze van connector
De PARAPROJECT® Trolley i32 ondersteunt en combineert zowel de 30-Pin connector als ook de Lightning connector.

Automatische synchronisatie
Maakt de USB verbinding op uw host computer bekend en start het synchronisatieproces. 
(Beheer: Afhankelijk van gebruikte software en instellingen)

Bij gebruik van een WiFi omgeving is ook draadloze synchronisatie mogelijk.

Laad-, synchronisatie- en opslagstation voor max. 32 iPads generatie 2, 3, 4 
en mini.

De PARAPROJECT® Trolley i32 brengt design, functionaliteit en bescherming 
van apparatuur samen in een veelzijdige opslagoplossing voor tablets.

Perfect geschikt voor educatieve omgevingen, gastronomie / toerisme, medi-
sche technologie en industriële toepassingen zoals bijvoorbeeld bijeenkoms-
ten, presentaties, technische service, tentoonstellingen / verhuur, logistiek /
magazijnbeheer en nog veel meer.
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iPad®, iTunes®, MacBook®, AirPort Express® / Extreme®, Apple TV® zijn merknamen van 
Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Absolute® is een geregistreerde merknaam van Absolute Software Corporation, 
MobileIron® is een geregistreerde merknaam van MobileIron Inc., MobiControl® is een 
geregistreerde merknaam van SOTI Inc.

PARAPROJECT® TROLLEY 
voor iPad

Artikelnummers / Eigenschappen

Artikelnummers:
PARAPROJECT® TROLLEY i32 voor 
iPad 2e, 3e, 4e generatie en mini met 
Lightning connector

832.500-999 Versie EU met 30 Pin-USB-kabels

832.510-999 Versie EU met Lightning-USB-kabels

Grootte: B x D x H 820 x 535 x 930 mm

Gewicht: 72 kg exclusief apparatuur en iPads

Materiaal: Deuren, frame, achterwand, laden en beslag van 
gepoedercoat metaal; zijwanden en binnenwerk 
van kunststof

Aansluitingen: 2 x USB Type B voor synchronisatie per USB 
kabel (1 x kabel 90 cm Type A-B, bijgesloten), 
1 x netwerkaansluiting voor Access Point, 3 x 
230Volt stekkerdoos voor randapparatuur 

Stroomvoorziening, intern: Input 100 – 240V AC, Output: DC 5 V, 2.1 A 
(laad 32 iPads met de door Apple opgegeven 
prestaties van elk 2.1 ampère, 3 meter stroomka-
bel bijgesloten

Geteste en technische normen TÜV/GS, UL, DIN-EN 60950-1
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1. Ventilatieroosters aan voor- en achterzijde voor optimale luchtcirculatie

2. Inlaadbare deuren voor meer bewegingsruimte bij het in- en uitladen van 

 de apparatuur

3. Voorbereid voor hangsloten (cijfercombinatie of sleutel)

4. Afsluitbaar vak voor access point, aansluiting voor AirPort Express / Extreme

5. LED's aan de bovenkant geven de oplaadstatus per iPad aan

6. Lasergegraveerde, genummerde en met foam beschermde vakken;

 indelingssysteem ondersteunt het beheer van de iPads

7. Extra afsluitbare lade voor MacBook, Apple TV en accessoires

8. Vast plateau voor gebruik van laptop, printer, projector of documenten-

 camera op de wagen

9. Zachte wielen (doorsnede 12 cm), waarvan twee met handrem voor veilige  

 bediening

 Netwerkaansluiting, hoofdschakelaar en stroomtoevoer

 Afsluitbaar technisch compartiment voor het eenvoudig verwisselen van 

 iPad kabels

3.

8.

6.

x32

HOE SYNCHRONISEERT MEN 

Er zijn vele manieren om iOS apparatuur met standaard software 
te synchroniseren. Daarom is het niet nodig speciale 
software mee te leveren bij de Paraproject Trolley. 
Desgewenst kunnen wij passende software adviseren 
of u een Parat Premium partner aanbevelen.

Hieronder drie simpele voorbeelden voor het synchroniseren:

Eenvoudig: iTunes Software. Bij het synchroniseren via iTunes 
wordt aanbevolen alleen gebruik te maken van een Mac OS 
besturingssysteem. iTunes geïnstalleerd op een PC-systeem 
toont namelijk een beperkt aantal beheerbare apparaten
(ca. 10 stuks).

Gevorderd: de Apple Confi gurator App-Software, alleen verkrijg-
baar bij een Apple Store voor Mac, kan tot 30 apparaten behe-
ren. Deze stelt zich in verbinding met Apple's Volume Purchase 
Programm voor Apps.

Expert: Gebruik MDM software (Mobile Device Management) 
van Apple of andere aanbieders, zoals bijvoorbeeld Absolute® 
Manage, MobileIron® of MobiControl® . Deze software stelt u 
in staat tablets, met ongeacht welk operating system, via een 
MAC of Windows server te beheren. Beheer push-functies, VPN 
toegang, IT veiligheidsrichtlijnen, inhouse-App’s en App store 
App’s of beheer overige inhoud.
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