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CATALOGUS 2022
Nu ontdekken op www.parat.de

PARAT – DE IT-EXPERT

PARAT GESCHIEDENIS
1993
MOBIEL KANTOOR
Uitbreiding
van
productaanbod
met opbergoplossingen voor ITapparatuur. Hiermee werd de basis
gelegd voor alle geëlektrificeerde
trolleysystemen.

2004

2007

OPLEIDINGEN
Met de uitbreiding van het productaanbod voor opleidingen stellen zich nieuwe
eisen: opbergoplossingen moeten tegelijkertijd laden, managen en vervoeren
mogelijk maken.

CHARGE & SYNC
De Parasync Multi-Dock voor iPod
en iPhone is wereldwijd de eerste
MFi-gecertificeerde
Charge
&
Sync-oplossing voor iOS-apparaten
en legt de basis voor alle volgende
iPad trolley- en wagenoplossingen.

MIJN
IT-TROLLEY
altijd parat.

Mobiele premium oplossingen voor opleidingen en onderwijs, industrie en gezondheidszorg. Wat opbergsystemen voor laden, synchroniseren en beschermen van IT-apparatuur
betreft, biedt PARAT – als marktleider in dit segment – passende oplossingen voor alle
platforms. PARAT kan bogen op meer dan 75 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van premium gereedschapskoffers en een uitgebreide knowhow inzake kunststofverwerking. Op basis hiervan ontstaan uiterst innovatieve producten zoals door de klant

2011

2012

2018

LAPTOP & MEDIATROLLEYS
Met de PARAPROJECT® media- en
notebooktrolley brengt PARAT flexibele IT-stations op de markt.

PARAPROJECT® CASE
De eerste trolley voor 16 iPads is voor PARAT
een mijlpaal in zijn productgeschiedenis.

SERVICE OFFENSIVE
Nieuw gecreëerde capaciteit in ontwikkeling en productie maken een nog
betere service mogelijk en waarborgen
een maximale productkwaliteit.

JA20
PRPARAR
O A
CA JECSE T

30
30 JAAR
ERVARING
IN IT

gepersonaliseerde, mobiele trolley- en transportoplossingen, waarin zelfs VDE-conforme
IT- en elektrotechnische componenten probleemloos kunnen worden geïntegreerd. Hierbij staat het begrip premiumkwaliteit bij producten van PARAT letterlijk voor compromisloze topkwaliteit en een uitmuntende service. Wij zouden u graag willen bedanken voor
uw vertrouwen in PARAT en onze producten. U mag er zeker van zijn dat wij consequent
zullen blijven werken aan innovaties en onze producten zullen blijven verbeteren.
Gedurende 75 jaar, morgen en in de toekomst!

2021
TWINCHARGE
Wij houden voortdurend de vinger aan
de pols en ontwikkelen en produceren
volgens de nieuwste technologische vereisten. Door USB-C® en actuele laadstandaards zoals Power Delivery en GaN-technologie breidt PARAT de succesvolle
PARAPROJECT® -productreeks verder uit
– de TwinCharge-modellen
Meer op pagina 12
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32

altijd parat.

Highlights
Varianten
LAPTOP Tablet
NIEUW TwinCharge
Charge & Sync
Tablet
Charge Only
LAPTOP Tablet

26

05

INHOUD

INHOUD

altijd parat.

08
10
12
16
20

PARA
PROJECT
TROLLEY

Cube U10
NIEUW Cube C12

Tablet
LAPTOP Tablet
LAPTOP Tablet
LAPTOP Tablet

Tablet
Tablet

34
35

PR NIE
O U
GI DU W:
P. DS CT
24

36

PARA
PROJECT

TOEBEHOREN

altijd parat.

i32 PRO
U32
U40/20 WOL
NIEUW C30

PARA
PROJECT
CUBE

altijd parat.

28
29
30
31

NIEUW TabletBag & BASKET

EDUCOVER + hoezen
Charger
Laadkabel
®

38
38
38
39

Meer details en technische gegevensbladen online op

WWW.PARAT.DE/IT-KOFFER/
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PARAPROJECT® CASE

PARA
PROJECT
CASE
altijd parat.

Elegant, modern en compakt – met de
PARAPROJECT® Case wordt een IT-ondersteunde mobiele leeromgeving gecreëerd, waar ze
ook vereist is. Het beheren en vervoeren van
mobiele eindapparaten wordt kinderspel. Zo
kan perfect een flexibel en interactief IT-klaslokaal worden ingericht.

battery-half Sync
Highlights
Varianten
NIEUW TwinCharge
Charge & Sync
Charge Only

08
10
Tablet 12
Tablet 16
Tablet 20

DE IT-TROLLEY
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PARAPROJECT® CASE HIGHLIGTS

PARAPROJECT® CASE HIGHLIGTS

CASE
HIGHLIGHTS
Een trolley, vele mogelijkheden: tablets of notebooks, 10, 15, 16 of 20 apparaten, iOS,
MS-Windows of Android-besturingssystemen, met of zonder beschermhoes – de PARAPROJECT® Cases
bieden een moderne opbergmogelijkheid voor de meest uiteenlopende vereisten. Als dé referentie
voor tabletklassen en -lessen heeft de kwalitatieve en innovatieve PARAPROJECT® Case-serie
zich reeds op de markt van de intelligente opleidings- en systeemtrolleys gepositioneerd.

Tablet battery-half Sync

#1 COMFORTABEL
De trolley is zeer gebruiksvriendelijke dankzij de
dekselopening met de EasyUp-scharnieren. Het
transport is kinderspel dankzij het lage eigen gewicht, het “Easymove”-concept met 4 wielen en de
tot één meter uitschuifbare telescoopstang en zijdelings gemonteerde handgrepen.

#2 ORDELIJK
Gedaan met die wirwar van kabels! Alle trolleysystemen met USB-laadkabels maken een overzichtelijk
kabelmanagement mogelijk dankzij de naast elkaar
geplaatste USB-poorten en een kabelgeleidingskanaal. Indien nodig kunnen de kabels ook snel worden vervangen.

#3 BESCHERMD

#4 STERK

Vast of flexibel: dankzij de gevulde vakken voor
maximaal 20 tablets, notebooks of chromebooks
worden de apparaten probleemloos opgeborgen en
beschermd. Nog meer flexibiliteit en opbergruimte
creëren bovendien onze Plus-modellen met insteekbare vakken.

De buitenste schaal van de case bestaat ofwel uit
krasvaste X-ABS soft-touch kunststof ofwel uit
uv-bestendige ABS/PMMA-kunststof. Door hun
sterke buitenste laag zijn de PARAPROJECT® Cases
bestand tegen alle schokken en vuil.

#5 INTELLIGENT

#6 PRAKTISCH

Intelligent en duurzaam: alle koffersystemen laden
de apparaten via een smart USB-laadmanagement
of door de originele netonderdelen. De geïntegreerde, programmeerbare laadtimer* beschermt de apparaten tegen overlading en ondersteunt tegelijkertijd duurzaam laden.

De in de behuizing geïntegreerde opbergvakken
bieden bovendien plaats voor toebehoren of werkmateriaal zoals aansluitingen voor access point,
Apple-TV of een masterapparaat. Ook in de gesloten
koffer is het zonder problemen mogelijk om de apparaten via een centrale USB-interface te laden of te
synchroniseren.

*modelafhankelijk

DE IT-TROLLEY
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PARAPROJECT® CASE VARIANTEN

#

NI
EU
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M
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#

LAAD
TECHNO
LOGIEËN

TC

TWINCHARGE
Tablet battery-half
Met de TwinCharge (TC)-functie kunnen eindapparaten volgens de recentste standaards bliksemsnel worden geladen. Alle apparaten zoals
tablets, notebooks of chromebooks,
die kunnen worden geladen via
USB-C®, kunnen tegelijkertijd worden
geladen. Bovendien kunt u dankzij de
parallel geïntegreerde USB-A-laadpoorten ook reeds aanwezige laadkabels van oudere apparaten gebruiken. Daarnaast ondersteunt de
TwinCharge-technologie de modernste USB-PD (PowerDelivery)-functie.
Dit is een intelligente laadoplossing,
die het vereiste laadvermogen van
5V tot 20V automatisch herkent. De
eindapparaten kunnen langs boven
supersnel worden geladen, wat de
TwinCharge-technologie door de
QuickCharge-functie aanvult.

C&S
CHARGE & SYNC
Tablet battery-half Sync

11

PARAPROJECT® CASE VARIANTEN

BE
WA
REN

CO

CHARGE ONLY
Tablet battery-half

Met de Charge & Sync-functie kunnen
niet alleen iOS-apparaten zoals tablets worden geladen. De Sync-technologie maakt het bovendien mogelijk gegevens voor alle aangesloten
apparaten te managen via de beproefde synchronisatiefunctie.

Met de Charge Only-modellen laadt u
super gemakkelijk notebooks, chromebooks, MacBooks, ultrabooks of
tablets. Daarbij worden de apparaten naar keuze gevoed met een eigen
adapter of met een passende laadkabel in de trolley.

>> P. 16

>> P. 20

CASE
APARTE VAKKEN

CASE
EDUCOVER®

CASE
BASKET

In aparte opbergvakken uit extreem
slijtvast Con-Pearl®-materiaal kunt u
maximaal 20 apparaten opbergen,
zowel tablets als notebooks. Bovendien zijn de vakken gevuld om de
apparaten zo goed mogelijk te beschermen. Modelafhankelijk kunnen
de opbergvakken nog individueel
worden ingedeeld met steekvakken.
De trolleys zijn vooral geschikt voor
digitale lessen of opleidingen.

De EDUCOVER® Cases zijn het best geschikt voor peuter- en basisscholen. In
één of twee grote opbergvakken kunt
u maximaal 20 iPads probleemloos
opbergen in de unieke EDUCOVER®+
hoes. De EDUCOVER®+ hoes bestaat
uit schokdempend EVA-schuim en
een geharde displaybescherming, die
ook tijdens het gebruik een optimale
bescherming biedt. Erg praktisch is
de houder voor Apple Pencil® of Logitech® Crayon Stift.

Afhankelijk van het model kunnen in
twee of drie tabletmandjes, de zogenaamde baskets, tot 15 tablets of iPads
worden opgeborgen. Elk mandje heeft
een afzonderlijk slot voor maximaal vijf
apparaten tot 10,5". De baskets zijn
uitgerust met een handige, uitklapbare
handgreep om ze flexibel van A naar B
te dragen. Voor een goed overzicht zijn
standaard 4 gekleurde handgreepbekledingen in de kleuren rood, blauw,
oranje en groen inbegrepen.

>> P. 12

DE IT-TROLLEY
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PARAPROJECT® CASE TWINCHARGE

TC

TWINCHARGE-MODELLEN

Tablet battery-half

De laadtechnologie TwinCharge (TC) is een laadfunctie voor eindapparaten zoals
tablets, notebooks of chromebooksTM, die via USB-poorten kunnen worden geladen. Met de TC-Case-modellen worden tablets en gelijkaardige apparaten geladen volgens de modernste technieken en vereisten. Van de intelligente USB-PD
(PowerDelivery)-functie over de smart QuickCharg-functie tot de verschillende
opbergmogelijkheden: allemaal geen probleem voor de alleskunner.

DE IT-TROLLEY
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PARAPROJECT® CASE TWINCHARGE

PARAPROJECT® CASE TWINCHARGE

CASE
CC CARGO CASE

Tablet battery-half

Uitrusting:
NIEUW: stapelbare laad- en transportkoffer uit
slagvast polypropyleen.
TwinCharge-laadeenheid met USB-C® en
USB-A-uitgangen I gevulde steekvakken voor
apparaten I verluchtingsopeningen in het deksel
en de bodem voor optimale luchtcirculatie I
hoofdschakelaar I overspanningsbeveiliging | 2x

CASE
APARTE VAKKEN

CASE
EDUCOVER®

CASE
BASKET

Tablet battery-half

Tablet battery-half

Tablet battery-half
Uitrusting:

Uitrusting:

Uitrusting:

Diverse insteekvakken en zakjes met

Diverse insteekvakken en zakjes met

TwinCharge-laadeenheid met USB-C®

een ritssluiting voor toebehoren in het

een ritssluiting voor toebehoren in het

en USB-A-uitgangen I twee baskets incl.

deksel I TwinCharge-laadeenheid met

deksel I TwinCharge-laadeenheid met

handgreepbekledingen in de kleuren

USB-C en USB-A-uitgangen I gevulde

USB-C en USB-A-uitgangen I mode-

rood, blauw, oranje, groen I verluch-

steekvakken voor apparaten I verluch-

lafhankelijk een tot twee grote interne

tingsopeningen in het deksel en de

tingsopeningen in het deksel en de

vakken voor het bewaren van de EDUCO-

bodem voor optimale luchtcirculatie I

bodem voor optimale luchtcirculatie I

VER®+ i-Pad-hoezen I verluchtingsope-

temperatuursensor I hoofdschakelaar I

temperatuursensor I hoofdschakelaar I

ningen in het deksel en de bodem voor

overspanningsbeveiliging I telescoop-

overspanningsbeveiliging I telescoop-

optimale luchtcirculatie I temperatuur-

stang, 4-delig I 4x lichtloopwielen (waar-

stang, 4-delig I 4x lichtloopwielen (waar-

sensor I hoofdschakelaar I overspan-

van 2 met vergrendeling) I 2 handgrepen

van 2 met vergrendeling) I 2 handgrepen

ningsbeveiliging I telescoopstang,

aan de zijkant

aan de zijkant

4-delig I 4x lichtloopwielen (waarvan 2

®

®

met vergrendeling) I 2 handgrepen aan
de zijkant
Varianten:

Varianten:

Varianten:

Kleuren: zwart of wit

Kleuren: zwart of wit

Kleuren: zwart

Aantal apparaten: 10, 15, 16, 20

Aantal apparaten: 10, 20

Aantal apparaten: 10

NIEUW: PARAPROJECT® CASE UC

Vereiste toebehoren:

Meer info over BASKET op pag. 38

met meer laadpower!

EDUCOVER®+

Artikelnr.: 208700151

Meer info op pagina 38

NIEUW: PARAPROJECT® CASE TC20 GaN
maximale laadsnelheid en efficiëntie!
Artikelnr.: 208723151
>> Meer details
op parat.de/it-koffer/

*modelafhankelijk, gedetailleerde informatie & technische gegevensbladen online op parat.de | productoverzicht op pag. 24 | levering zonder inhoud, vergissingen/wijzigingen voorbehouden, vergelijkbare afbeelding

Varianten:

rubberen wielen I telescoopstang tot 1080 mm

Kleuren: zwart

uitschuifbaar I 3x handgrepen en greep aan de

Aantal apparaten: 16, 20

voorkant
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AR L

15

16
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PARAPROJECT® CASE CHARGE & SYNC

C&S
CHARGE & SYNC-MODELLEN

Tablet battery-half Sync

MET MIJN PARAT
CHARGE & SYNC
CASE KAN IK
ONZE TABLETS
VOOR DE LESSEN
MAKKELIJK
VOORBEREIDEN EN
CONFIGUREREN.
DE LEDS MAKEN
EEN SNELLE
VISUELE CONTROLE
MOGELIJK EN
ZO GA IK NA OF
ALLES CORRECT
AANGESLOTEN IS
EN LAADT.
Marco 43, leraar

Charge & Sync staat voor het laden en managen van apparaten via een fysieke USB-interface of makkelijk via MDM (Mobile Device Management Software)
met een WLAN-omgeving. De PARAPROJECT® C&S-modellen ondersteunen
hierbij alle besturingssystemen en apparaten, die via een geïntegreerde USBSync-eenheid of via WLAN in MDM kunnen worden opgenomen. Naast de tablets past ook een masterlaptop of MacBook voor het managen in de trolley.

DE IT-TROLLEY
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PARAPROJECT® CASE CHARGE & SYNC

CASE
APARTE VAKKEN

CASE
EDUCOVER®

CASE
BASKET

Uitrusting:

Uitrusting:

Uitrusting:

Diverse insteekvakken en zakjes

Diverse insteekvakken en zakjes met

Diverse insteekvakken en zakjes met

met een ritssluiting voor toebehoren

een ritssluiting voor toebehoren in het

een ritssluiting voor toebehoren in het

in het deksel I synchronisatie- en

deksel I synchronisatie- en laadeenheid

deksel I synchronisatie- en laadeenheid

laadeenheid I opbergvakken voor

I modelafhankelijk één tot twee grote

I drie basketmadjes in de kleuren rood,

iPad I opbergvak voor masterlaptop

interne vakken voor het bewaren van de

blauw, oranje en groen verkrijgbaar I

I opbergvak voor toebehoren bijv.

EDUCOVER + i-Pad-hoezen I verluch-

verluchtingsopeningen in het deksel en

access point, router en/ of Apple TV I

tingsopeningen in het deksel en de

de bodem voor optimale luchtcirculatie

verluchtingsopeningen in het deksel en

bodem voor optimale luchtcirculatie I

I telescoopstang, 4-delig I 4x lichtloop-

de bodem voor optimale luchtcirculatie

temperatuursensor I hoofdschakelaar I

wielen (waarvan 2 met vergrendeling)

I programmeerbare interne laadtimer*

overspanningsbeveiliging I telescoop-

I 2 handgrepen aan de zijkant

I temperatuursensor I telescoopstang,

stang, 4-delig I 4x lichtloopwielen

4-deig I 4x lichtloopwielen (waarvan 2

(waarvan 2 met vergrendeling) I 2 hand-

met vergrendeling) I 2 handgrepen opzij

grepen aan de zijkant

Varianten:

Varianten:

Varianten:

Kleuren: zwart of wit

Kleuren: zwart of wit

Kleuren: zwart

Aantal apparaten: 10, 16

Aantal apparaten: 10, 16

Aantal apparaten: 15

Vereiste toebehoren:

Meer info over BASKET op pag. 38

®

EDUCOVER +
®

Meer info op pagina 38

*modelafhankelijk, gedetailleerde informatie & technische gegevensbladen online op parat.de | productoverzicht op pag. 24 | levering zonder inhoud, vergissingen/wijzigingen voorbehouden, vergelijkbare afbeelding
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PARAPROJECT® CASE CHARGE ONLY

CO
CHARGE ONLY

Tablet battery-half

Met de Charge Only-modellen laadt u super gemakkelijk 10, 15, 16 of 20
notebooks, chromebooks, MacBooks, ultrabooks of tablets. Daarbij worden
de apparaten naar keuze gevoed met een eigen adapter of met een passende
laadkabel in de trolley.

DE IT-TROLLEY
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CASE
i20

Tablet battery-half

WAT IK ZO FIJN
VIND AAN DE PARAT CASE IS DAT
HIJ ZO MAKKELIJK IN GEBRUIK
IS. DOOR DE GEBRUIKSVRIENDELIJKE TECHNOLOGIE KAN IK
MIJN DIGITAAL
LESMATERIAAL
SNEL, EENVOUDIG
EN OVERAL IN HET
GEBOUW
GEBRUIKEN.

CASE
N10 / C10

CASE
N12

battery-half

CASE
N16

Tablet battery-half

battery-half

Uitrusting

Uitrusting

Uitrusting

Trolleydeksel met div. vakken en zakjes

Trolleydeksel met div. vakken en zakjes

Trolleydeksel met div. vakken en zakjes

Trolleydeksel met div. vakken en zakjes

en opbergmogelijkheid voor access point

met opbergmogelijkheid voor access

met opbergmogelijkheid voor access

met opbergmogelijkheid voor access

I 20x opbergvakken voor 20 iPad/tablets

point I 10x opbergvakken voor laptops

point I 12x opbergvakken voor laptops

point I 16x opbergvakken voor laptops

I laadeenheid (2x MC10-multicharger) I

tot 15,6" I opbergvak voor in totaal 10x

tot 15,6" I opbergvak voor in totaal 12x

tot 15,6" I vakken en zakjes met opberg-

verluchtingsopeningen in het deksel en

originele adapters voor de laadfunctie

originele adapters voor de laadfunctie

mogelijkheid voor access point I opberg-

de bodem voor optimale luchtcirculatie I

van de notebooks I telescoopstang,

van de notebooks I telescoopstang,

vak voor masterlaptop en opbergvak vor

telescoopstang, 4-delig I 4x lichtloopwielen

4-delig I

4-delig I

toebehoren bijv. access point en router

(waarvan 2 met vergrendeling) I 2 handgre-

4x lichtloopwielen (waarvan 2 met

4x lichtloopwielen (waarvan 2 met

I telescoopstang, 4-delig I 4x lichtloop-

pen aan de zijkant

vergrendeling), 2 handgrepen aan de

vergrendeling), 2 handgrepen aan de

wielen (waarvan 2 met vergrendeling) I

zijkant I interne timer voor de laadtijd-

zijkant I interne timer voor de laadtijd-

2 handgrepen aan de zijkant I interne ti-

begrenzing en apart stopcontact voor

begrenzing en apart stopcontact voor

mer voor de laadtijdbegrenzing en apart

access point

access point

stopcontact voor access point

Varianten:

Varianten:

Varianten:

Kleuren: zwart of wit

Kleuren: zwart of wit

Kleuren: zwart of wit

Aantal apparaten: 10

Aantal apparaten: 12

Aantal apparaten: 16

Uitrusting

Melanie 43, lerares

Varianten:
Kleuren: zwart
Aantal apparaten: 20
Ook verkrijgbaar als EDUCOVER®-versie

*modelafhankelijk, gedetailleerde info & technische gegevensbladen online op parat.de | productoverzicht op pag. 24
Levering zonder inhoud, vergissingen/wijzigingen voorbehouden, vergelijkbare afbeelding
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PRODUCTOVERZICHT

TC: TWINCHARGE
Apparaten
Artikelnr.
Aantal

#

10

PRODUCT
GUIDE

15
16

TWINCHARGE

Tablet battery-half

C&S
CHARGE & SYNC

Tablet battery-half Sync

CO

CHARGE ONLY

20

Tablet battery-half

OPBERGVORM >> P. 11

zonder kabel

1 vak

208710151

Case TC10, USB-C

zonder kabel

1 vak

208716151

Case TC10 EDUCOVER®+/KidsCover

zonder kabel

EDUCOVER®

208716170

Case TC10 EDUCOVER®+/KidsCover

zonder kabel

EDUCOVER®

208740151

Case TC10 BASKET, USB-C®

zonder kabel

BASKET

20871515101

Case TC15 Plus, USB-C

zonder kabel

1 vak

208705151

MicroCase TC15, USB-C®

zonder kabel

208706151

MicroCase TC15

incl. USB-A op Lightning /LED-kabel 1 vak

20872015116

Case TC16, USB-C

zonder kabel

1 vak

20872215116

Case TC16, USB-C®

incl. USB-C® op USB-C®-kabel

1 vak

zonder kabel

1 vak

®

®

Kleur

1 vak
®

®

20872015101

Case TC20 Plus, USB-C

zonder kabel

1 vak

208720151

®

Case TC20, USB-C

zonder kabel

1 vak

208720170

Case TC20, USB-C®

zonder kabel

1 vak

6433010399

Case CC20 CargoCase, USB-C

zonder kabel

1 vak

208700151

Case UC20 UltraCharge, USB-PD mit USB-C

zonder kabel,

208722170

®

Case TC20, USB-C

incl. USB-C op USB-C -kabel

1 vak

208722151

Case TC20, USB-C®

incl. USB-C®op USB-C®-kabel

1 vak

208721151

Case TC20

incl. USB-A op Lightning /LED-kabel 1 vak

208721170

Case TC20

incl. USB-A Lightning®/LED-kabel

1 vak

208726151

Case TC20 EDUCOVER®+/KidsCover

zonder kabel

EDUCOVER®

208723151

Case TC20 GaN, TwinCharge, USB-C

zonder kabel

1 vak

®

®
®

®

1 vak
®

®

®

C+S: CHARGE & SYNC

10

CASE
EDUCOVER®

Vaktype

Case TC10 Plus, USB-C®

Apparaten
Artikelnr.
Aantal

CASE
APARTE VAKKEN

Kabel

20871015101

643301039916 Case CC16 CargoCase, USB-C®

LAADTECHNOLOGIE >> P. 10

TC

Model

CASE
BASKET

15
16

Model

Kabel

Vaktype

208.618-151

Case i10

incl. USB Lightning® kabel

1 vak

208.618-170

Case i10

incl. USB Lightning kabel

1 vak

208642151

Case i10 Typ-C

incl. USB- C ® kabel

1 vak

208.617-151

Case i10 EDUCOVER +/KidsCover

incl. USB Lightning kabel

EDUCOVER®

208.617-170

Case i10 EDUCOVER®+/KidsCover

incl. USB Lightning® kabel

EDUCOVER®

208.650-15101

Case i15 BASKET

incl. USB Lightning® kabel

BASKET

208.600-15101

Case i16

incl. USB-A op Lightning® / LED-kabel

1 vak

208.600-17001

Case i16

incl. USB-A op Lightning® / LED-kabel

1 vak

20860315101

Case i16 Typ-C

incl. USB- C kabel

1 vak

208.640-15101

Case i16 EDUCOVER®+/KidsCover

incl. USB-A op Lightning® / LED-kabel

EDUCOVER®

208.640-17001

Case i16 EDUCOVER®+/KidsCover

incl. USB-A op Lightning® / LED-kabel

EDUCOVER®

®

®

®

®

Kleur

CO: CHARGE ONLY

DRIE TROLLEYMATEN

Apparaten
Artikelnr.
Aantal

Model

Kabel

208.420-151

Case N10

Originele adapter Ultrabooks, chromebooks, laptops tot 15,6"

208.420-170

Case N10

Originele adapter Ultrabooks, chromebooks, laptops tot 15,6"

208.630-151

Case C10

Originele adapter Chromebook/ultrabook tot 15,6"

208.630-170

Case C10

Originele adapter Chromebook/ultrabook tot 15,6"

12

208.418-151

Case N12

Originele adapter MacBook, ultrabook, chromebook tot 15,6"

208.418-170

Case N12

Originele adapter MacBook, ultrabook, chromebook tot 15,6"

16

208.440-15101 Case N16

Originele adapter Tablets/tablet-pc’s tot 12" die niet kunnen worden geladen met USB

208.440-17001 Case N16

Originele adapter Tablets/tablet-pc’s tot 12" die niet kunnen worden geladen met USB

10

De PARAPROJECT® Cases zijn verkrijgbaar in drie maten: S: 530 x 360 x 450 I M: 530 x 390 x 495 I L: 720 x 390 x 550 *Buitenafmetingen, (BxDxH)

20

208.620-151

Case i20

zonder kabel

208.625-151

Case i20 EDUCOVER +/KC zonder kabel
®

Vaktype/vakken voor

Kleur

1 vak
EDUCOVER®+/KidsCover

*modelafhankelijk, gedetailleerde informatie & technische gegevensbladen online op parat.de | productoverzicht op pag. 24 | levering zonder inhoud, vergissingen/wijzigingen voorbehouden, vergelijkbare afbeelding

26

27

PARAPROJECT® TROLLEY

PARA
PROJECT
TROLLEY
altijd parat.

Laad-, synchronisatie- en opbergstation
voor max. 40 tablets. De PARAPROJECT®
Trolley combineert een ergonomisch design
met functionaliteit en apparaatbescherming
in een veelzijdige opbergoplossing voor tablets en notebooks. Perfect geschikt voor toepassingen waarbij verschillende IT-apparaten
steeds geladen en gebruiksklaar moeten zijn.

battery-half Sync
i32 PRO
U32
U40/20 WOL
NIEUW C30

Tablet
LAPTOP Tablet
LAPTOP Tablet
LAPTOP Tablet

DE IT-TROLLEY
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29
30
31

28

PARAPROJECT® TROLLEY I32

29

PARAPROJECT® TROLLEY U32

i32 PRO

U32
Tablet battery-half

832.510-999 Trolley i32 Pro, Charge&Sync; incl. Lightning®-kabel | 832.530-999 Trolley i32 Pro, Charge&Sync; zonder kabel

#1 LADEN & SYNC
In de PARAPROJECT® Trolley i32
kunt u maximaal 32 USB-laadbare
tablets centraal laden, synchroniseren en veilig opbergen. Dankzij de ingebouwde wielen kan de
trolley makkelijk met alle IT-apparatuur van het ene klaslokaal naar
het volgende worden gerold – zonder stress en comfortabel.

#2 ORDELIJK
In de genummerde vakken op twee niveaus kunt u ook bredere hoezen zoals
de EDUCOVER®+ en KidsCover, maar
ook toetsenbordcovers opbergen.
Laadkabels kunnen overzichtelijk in
de slots afhankelijk van de optimale
lengte tot de tablet worden ingesteld
en in het aparte technische vak op de
achterkant aan de USB-laadeenheid
worden aangesloten.

#3 PRAKTISCH
Via de USB-Sync-poorten, naast de
ledstatus-aanduidingen op het bovenste werkvlak, kunnen alle tablets
via een MDM-software, Apple Configurator of KNOX worden beheerd
(software niet inbegrepen). Zeer
praktisch en plaatsbesparend zijn
de twee verzenkbare- en afsluitbare
deuren.

*modelafhankelijk, gedetailleerde informatie & technische gegevensbladen online op parat.de | productoverzicht op pag. 24 | levering zonder inhoud, vergissingen/wijzigingen voorbehouden, vergelijkbare afbeelding

832.600-999 Trolley U32

#1 LADEN

#2 FLEXIBEL

#3 CENTRAAL

De PARAT Trolley U32 uit de PARAPROJECT®-reeks is een praktische
wagen plus mobiel laadstation in
één. Hij biedt plaats voor maximaal 32 tablets, chromebooks of
laptops tot 15,6" groot.

Op drie uitschuifbare niveaus
bieden de 32 vakken voldoende
plaats, ook voor bredere apparaten, grote hoezen en toetsenbordcovers. De kabelgoten zijn overzichtelijk in de slots geïntegreerd
en maken het mogelijk de kabellengtes in te stellen volgens apparaatgrootte.

Het technische vak op de achterkant
bevindt zich achter een apart afsluitbare deur. Aan de centrale stroomvoorziening kunnen maximaal 32
originele adapters worden aangesloten aan Schuko-contactdozen. Met
de retrofit TC5 TwinCharge-module
(toebehoren) is een USB-C®-stroomvoorziening mogelijk.

*modelafhankelijk, gedetailleerde informatie & technische gegevensbladen online op parat.de | productoverzicht op pag. 24 | levering zonder inhoud, vergissingen/wijzigingen voorbehouden, vergelijkbare afbeelding
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PARAPROJECT® TROLLEY U40/20 WOL

U40/20
WOL

31

PARAPROJECT® TROLLEY C30

C30
Tablet battery-half

USNIE
30 B- UW
xVC®
E
L
KR AA OLL N
AC D- E
HT

830710999 Trolley C30 incl. USB-C® op USB-C® | 830720999 Trolley C30 incl. USB-C op Lightning | 830700999 Trolley C30 zonder kabel

840.000-999 Trolley U40/20 WOL

#1 LADEN

#2 MANAGEN

#3 BESCHERMEN

#1 LAADPOWER

In de legvakken of steekvakken van dit
ruimtewonder kunnen maximaal 40 tablets of notebooks plus adapter worden
opgeborgen en tegelijkertijd worden geladen: bovendien kunnen met één integreerbare switch in 19"-rack-formaat tegelijkertijd maximaal 20 apparaten per
Wake-On-LAN-functie worden beheerd.

Met Smart Charging-laadmanagement
kunnen de accu’s van de eindapparaten parallel worden geladen, wat een
maximale beschikbaarheid garandeert. Bijkomende planningszekerheid en efficiëntie biedt bovendien
de ingebouwde klok die het mogelijk
maakt dagelijkse en wekelijkse laadplannen te programmeren.

De sterke, duurzame stalen behuizing in combinatie met de afsluitbare
wand beschermt de waardevolle inhoud. Tegelijkertijd verhindert het actieve ventilatiesysteem dat de apparaten oververhit raken. Ook aanwezig:
een schuko-contactdoor aan de zijkant voor extra hardware, een netwerkaansluiting en een hoofdschakelaar.

De nieuwe trolley C30 is uitgerust
met de meest recente USB-C®-aansluitingen. Tot 60 W per poort maken snel laden mogelijk en ondersteunen USB-PD Power Delivery.
De C30 is compatibel met alle
apparaten zoals tablets, chromebooks en laptops die kunnen worden geladen via USB-C®.

*modelafhankelijk, gedetailleerde informatie & technische gegevensbladen online op parat.de | productoverzicht op pag. 24 | levering zonder inhoud, vergissingen/wijzigingen voorbehouden, vergelijkbare afbeelding

#2 SMART,
BINNEN & BUITEN
Verdeeld over drie niveaus kunnen
maximaal 30 tablets, chromebooks
of laptops in de slanke behuizing
worden bewaard en vervoerd. Het
bovenste niveau kan worden gebruikt als schrijftafel.

#3 TOTALE
CONTROLE
Voor een overzicht over de laadstatus van de afzonderlijke eindapparaten zorgt een smart led met kijkvenster in de behuizing. Dit zorgt
ervoor dat de laadinformatie per
poort kan worden opgevraagd.

*modelafhankelijk, gedetailleerde informatie & technische gegevensbladen online op parat.de | productoverzicht op pag. 24 | levering zonder inhoud, vergissingen/wijzigingen voorbehouden, vergelijkbare afbeelding
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PARAPROJECT® CUBE

PARA
PROJECT
CUBE
altijd parat.

Smart laadstation – voor een plaatsbeparende
laadoplossing is de PARAPROJECT® Cube de juiste keuze. Monteerbaar tegen de muur of maximaal drie Cubes op elkaar gestapeld: de Cube
biedt flexibele toepassingsmogelijkheden. De
afsluitbare Cube beschermt de apparaten tegen
toegang door onbevoegden en garandeert dat
de accu’s betrouwbaar worden geladen.

battery-half Sync
Cube U10
NIEUW Cube C12

Tablet
Tablet

DE IT-TROLLEY
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PARAPROJECT® CUBE U10

35

PARAPROJECT® CUBE C12

U10

C12

NI

EU

W

Tablet battery-half

990.590-999 Cube U10 incl. USB-A op Lightning®-kabel | 990.592-999 Cube U10 incl. USB-A op USB-C®-kabel

#1 LADEN & SYNC
Monteerbaar tegen de muur en
maximaal 3 Cubes op elkaar gestapeld: de Cube biedt flexibele toepassingsmogelijkheden voor het
laden en synchroniseren van maximaal 10 tablets.

#2 ORDELIJK
De afsluitbare en verzenkbare deur
van de Cube beschermt de apparaten tegen toegang door onbevoegden. Er is ook een automatisch
ventilatiesysteem ingebouwd om
oververhitting tegen te gaan.

#3 PRAKTISCH
Aanvullend kunnen draagbare baskets worden gebruikt om de tablets
van de ene naar de andere ruimte te
brengen.

>> Basket op pag. 38
>> Bijpassende wandhouder
Artikelnr.: 990.575-999

*modelafhankelijk, gedetailleerde informatie & technische gegevensbladen online op parat.de | productoverzicht op pag. 24 | levering zonder inhoud, vergissingen/wijzigingen voorbehouden, vergelijkbare afbeelding

990701999 Cube C12 incl. Lightning®-kabel | 990702999 Cube C12 incl. USB-C®-kabel | 990700999 Cube C12 zonder kabel

#1 USB-C® LAADMANAGEMENT

De nieuwe Cube C12 is uitgerust
met de meest recente USB-C®-aansluitingen. Tot 45 W per poort maken snel laden mogelijk en ondersteunen USB-PD Power Delivery.
De C12 is compatibel met alle
apparaten zoals tablets, chromebooks en laptops die kunnen worden geladen via USB-C®.

#2 MEER PLAATS
Door de verticaal geplaatste 12 vakken kunnen apparaten met en zonder hoes/toetsenbordcover tot een
maximale grootte van 360 x 290 x
32 mm (L x H x B) universeel worden
gebruikt, wat overeenkomt met ong.
14"-apparaten. Het nieuwe afsluitbare rolgordijn verdwijnt in de bodem en creëert meer plaats wanneer
u de apparaten eruit neemt.

#3 PLUG
& CHARGE

De ledlampjes in het kijkvenster
maken een visuele controle van het
laadproces mogelijk, ook wanneer
de trolley gesloten is. Standaard
worden modelafhankelijk de jusite
USB-C® op C of USB-C® op Lightning®-kabel in de juiste lengte geleverd.

*modelafhankelijk, gedetailleerde informatie & technische gegevensbladen online op parat.de | productoverzicht op pag. 24 | levering zonder inhoud, vergissingen/wijzigingen voorbehouden, vergelijkbare afbeelding

36

PARAPROJECT® TOEBEHOREN
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PARA
PROJECT
TOEBEHOREN
altijd parat.

Van laadkabels over sterke beschermhoezen
zoals de EDUCOVER®+ tot praktische baskets
om de tablets makkelijk te vervoeren – wij bieden een uitgebreid gamma van toebehoren
voor een mobiele en digitale leeromgeving!

battery-half Sync
NIEUW TabletBag & BASKET

EDUCOVER® + hoezen
Charger
Laadkabel

DE IT-TROLLEY
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PARAPROJECT® TOEBEHOREN
ME
TG
VO HOU EGOT
PE OR DER EN
LO NCI APP
G L® L
CR ITE OF E
AY CH ®
ON

BASKET

EDUCOVER®+

TC-5

LED-KABEL

Voor 5 apparaten

Beschermhoes incl. penhouders

TwinCharge

op Lightning® Connector

Uitrusting:

Uitrusting:

Uitrusting:

Incl. handgreepbekleding (rood, blauw,

Ergonomische draag- en opstelhouder I

5x USB A en 5x USB C® poorten I auto-

groen, oranje) I 5 gevulde vakken voor

houder voor Apple Pencil of Logitech

matische aanpassing door USB-PD Po-

tablets tot 11" I versterkte vakken

Crayon I incl. geharde displaybescher-

wer Delivery en QuickCharge Standards

maken de zakken extreem sterk I voor

ming voor iPad I voor iPad 8. &

(ondersteunt snel laden)

een maximaal draagcomfort zorgt de ver-

9. Generatie, 10,2"

stelbare gevulde draagriem I de gevulde

Rood:
Groen:
Oranje:
Blauw:

tabletvakken beschermen de apparaten
tegen schokken I art.-nr: 5990860991

®

®

990586441
990586443
990586444
990586445

USB-A, 1,2 m: 99055799901
USB-C®, 1,2 m: 990561999

Ook met GaN-technologie!
Art.-nr.: 990596999

USB-A
op Lightning® Connector
0,3 m: 990.554-999
1,0 m: 990574999

op USB-C®
0,5 m: 990567999
1,0 m: 990564999

TABLETBAG

KIDSCOVER

MC10

USB-C®

Voor 10 apparaten

Beschermhoes

Multicharger voor 10 apparaten

op Lightning® Connector

Uitrusting:

Uitrusting:

Uitrusting:

Ritssluiting met 2 ritsen (afsluitbaar) I

Hoes met handgreep, ScreenCover en

Ledlampje I 10x USB-A-bus I netingang

vakje voor visitekaartjes (buiten) I vak

stylus (pen) I incl. styluspen en screen-

(AC) I in-/uitschakelaar I

voor toebehoren binnen I schouder- /

cover I voor iPad 8. & 9. Generatie, 10,2"

art.-nr. 990555999

draagriem I 10 gevulde vakken voor
tablets tot 12,9" I versterkte bodem en
zijkanten I
art.-nr. 5990861991

Zwart:
Groen:
Oranje:
Blauw:

990.585-441
990.585-443
990.585-444
990.585-445

0,4 m: 990598999
1,0 m: 990597999

op USB-C®
0,3 m: 990589999
0,4 m: 990599999
1,0 m: 990588999
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WAAROM PARAT – 6 REDENEN

DUURZAAMHEID

DU
ZA UR
AM
M
PA ET
RA
T

PARAT
VOOR DE
TOEKOMST

6 GOEDE
REDENEN
Maximale opbergruimte op een minimale oppervlakte gecombineerd met de modernste technologie:
onze leidraad voor de opberg- en transportoplossing van morgen! Doordat we onze klanten steeds een luisterend oor bieden en tegelijkertijd oog hebben voor detail kunnen wij dagelijks nieuwe ideeën en toekomstige projecten ontwikkelen.

DUURZAMER
IN GEBRUIK

INNOVATIEVE
TECHNOLOGIE

Lang gebruiken is natuurlijk
duurzamer dan steeds opnieuw moeten kopen. Precies
daarom zijn onze producten
zo ontworpen dat u ze bij
slijtage of beschadiging kunt
laten herstellen en individuele (schroef-)onderdelen kunt
laten vervangen. Wij bieden naast de wettelijke verplichte garantie individuele
serviceconcepten en garantie-uitbreidingen in het kader
van een aanbesteding of een
raamovereenkomst aan.

De modernste laadtechnologie met USB-C®-aansluitingen, in combinatie met snelle laadpower volgens USB-PD
Power Delivery, QuickCharge
en GaN-standaards zijn de
toekomstzekere
prestatiekenmerken van de nieuwste
generatie PARAPROJECT® Cases en Trolleys. Ook kunnen
reeds aanwezige klassieke
onderdelen van laptops en
tablets in enkele producten
worden aangesloten. Zorgvuldig geselecteerde USB-kabels met leds en stevige
versterking vullen het productaanbod aan.

WWW.PARAT.DE
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CONTACT

thumbs-up
KWALITEIT DIE
HET WAARD IS

PERFECTE
VEILIGHEID

Duurzaamheid en verwerking
die indruk maken. Voor onze
hoogwaardige IT-systeemkoffers en trolleys gebruiken wij
uitsluitend extreem sterke
en beproefde materialen. De
aankoop van onze materialen en componenten alsook
de productie zelf verlopen
volgens de strengste Europese en internationale richtlijnen voor leveringsketens en
materiaalstandaards.

De veiligheid en bescherming van de gebruikers en
hoogwaardige apparaten zijn
onze prioriteit. Ons productaanbod is onderhevig aan
diverse TÜV/GS en DIN-normen. Daarom controleren wij
niet alleen alle individuele
technische
componenten,
maar ook het volledige systeem onder een maximale
belasting, om de productveiligheid in reële omstandigheden te kunnen garanderen.
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WIJ
STAAN
PARAAT
Hebt u vragen over het product of wenst
u een concreet aanbod in het kader van
een aanbesteding? Wij helpen u graag
verder en zoeken samen met u de juiste
oplossing.

Verkooppunt
Neureichenau
Telefoon: +49 (0) 8583/29 444
E-mail: it-cases@parat.eu

Comment-Alt
UITSTEKENDE
VERKOOPSERVICE

FOCUS OP
ERGONOMIE

Tevreden klanten zijn klanten die van in het begin
investeren in het juiste product voor hun toepassing.
Daarom ondersteunt PARAT
al zijn verkooppartners en
hun klanten van bij het advies over de terbeschikkingstelling van demoproducten
tot een individuele behoefteanalyse ter plaatse. Met
behulp van digitale content
en producten om uit te testen op beurzen creëren wij
een zo groot mogelijke interface om onze klanten in
de aankoopfase en bij aanbestedingen te begeleiden
naar de perfecte oplossing.
Op PARAT kunt u vertrouwen
– altijd en overal. Neem contact met ons op!

Interne waarden die overtuigen. Slimme oplossingen.
Alles op de juiste plaats:
verschillende modelvarianten bieden de klant de mogelijkheid voor nagenoeg
elk gebruikersprofiel en elke
combinatie van apparaten
precies zijn gewenste configuratie te vinden. Tablets,
laptops of andere randapparatuur: alles kan flexibel
en ergonomisch worden gebruikt.

PARAT Solutions GmbH
Schönenbach Straße 1
94089 Neureichenau
Meer details en technische gegevensbladen
online op parat.de/IT-Koffer/

DE IT-TROLLEY

© PARAT Vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Producten leeg
verkrijgbaar. Merknamen en beschermde handelsmerken zijn eigendom
van de respectieve eigenaar. Het vermelden van merknamen beschermde
handelsmerken heeft echter beschrijvend karakter. De vermelding van de
merken gebeurt door de respectieve auteur.

