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Firma Vogel`s podążając za trendami rynkowymi, wprowadza  
serię systemowych produktów dedykowanych tabletowi iPad firmy 
Apple. Dzięki tym akcesoriom możesz nadać Twojemu iPad`owi 
zupełnie nowe, dotąd nieznane funcjonalności zarówno w domu, 
w pracy jak i w podróży. System produktów do iPad`a składa się 
z następujących elementów: BaseCover, WallMount, TableStand, 
CarMount. W niedalekiej przyszłości zostanie on rozbudowany 
także o inne rozwiązania.

Inteligentny system produktów  
dla Twojego iPad’a!
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System pozwalający na zawieszenie i ochronę Twojego iPad`a

Mount & Cover System®

System Zawieś & Ochroń

Mount&Cover System® to pakiet startowy, który po skompletowaniu innych składników systemu Vogel`s 
nada Twojemu iPad`owi zupełnie nowe zastosowania. Ten unikalny system pozwala na umiejscowienie 
Twojego iPad`a zarówno na ścianie, biurku, stole czy w samochodzie. 
Tablety iPad to fascynujące urządzenia, które zasługują na ich szerokie i praktyczne wykorzystanie  
w każdym miejscu i o każdej porze! Firma Vogel`s sprawia, iż zawsze będziesz się cieszył Swoim urządzeniem. 
System Mount&Cover, dzięki długoletniemu doświadczeniu firmy Vogel`s w dziedzinie rozwiązań 
mocujących, zapewni Ci bezpieczne zawieszenie Twojego iPad`a wszędzie tam, gdzie tego zapragniesz!
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Wsparcie i ochrona Twojego iPad`a

BaseCover
osłona iPad`a

Osłona BaseCover firmy Vogel`s to serce Systemu Mount & Cover. Można założyć ją zarówno na przód jak 
i tył iPad`a. Pierwsza funkcjonalność tworzy zabezpieczenie przed zarysowaniem powierzchni dotykowej, 
dzięki czemu możesz bez obawy przenosić Twojego iPad`a w teczce czy plecaku. 
Natomiast druga funkcjonalność nie dość że chroni obudowę przed uszkodzeniami codziennego 
użytkowania to dodatkowo oferuje funkcję zawieszenia iPad`a. Umożliwia to specjalne zintegrowane 
gniazdo mocujące, które pozwala na łatwe umiejscowienie iPad`a w różnych miejscach dzięki szerokiej 
gamie uchwytów takich jak: ścienny WallMount, samochodowy CarMount, podstawka TableStand. 
Wkrótce zostaną dodane także nowe rozwiązania mocujące.
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Uwolnij funkcjonalność Twojego iPad`a

WallMount
uchwyt ścienny

Uchwyt ścienny WallMount to element, obok osłony BaseCover, budujący System Mount&Cover.  
To dyskretne i stylowe akcesorium w kształcie przycisku, które w łatwy sposób może być przykręcone 
do prawie każdej nawierzchni. iPad wraz z osłoną BaseCover w prosty i szybki sposób może zostać 
zawieszony poprzez nasadzenie gniazda mocującego na uchwyt Wall Mount. Zapewnia to bezpieczne 
przyczepienie tabletu gdziekolwiek zapragniesz, uwalniając jego szerokie zastosowanie: w sypialni jako 
zegara, w kuchni jako książki kucharskiej, salonie jako prezentacji zdjęć czy filmów oraz wiele innych 
aplikacji. Po zamontowaniu iPad`a, możesz nim swobodnie obracać o 360°, a system blokujący zapewni 
mu bezpieczeństwo i stabilność zawieszenia. Zdjęcie tabletu z uchwyty WallMount jest tak samo łatwe 
jak jego wpięcie, wystarczy tylko przycisnąć specjalne klawisze.
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Postaw iPad`a w pożądanej pozycji

TableStand
podstawka

Podstawka TableStand to część systemu Mount&Cover, która pozwoli Ci na postawienie Twojego iPad`a 
zarówno w pozycji portretowej (pionowej) jak i krajobrazowej (poziomej). 
Umieść tablet na stole, biurku, szafce nocnej lub półce a przeobrazi się on w ramkę na zdjęcia czy 
zegar. Ciesz się oglądaniem ulubionych zdjęć, filmów oraz programów telewizyjnych dzięki TableStand!
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CarMount
uchwyt samochodowy
Każda podróż może być przyjemnością
Dla osób podróżujących, firma Vogel`s stworzyła niesamowicie praktyczne rozwiązanie, które sprawi 
iż nawet najdłuższa podróż może być przyjemnością. To akcesorium wchodzące w skład Systemu 
Mount&Cover zostało zaprojektowane w oparciu o dobrze znany i odnoszący sukcesy produkt firmy 
Vogel`s DVDock. Zamocowanie iPad`a na uchwycie CarMount jest bardzo łatwe i nie wymaga użycia 
żadnych narzędzi. Po prostu, wepnij tablet wraz z osłoną BaseCover na uchwyt, który w bezpieczny 
sposób przymocowany jest do zagłówka przedniego siedzenia. Teraz każdy pasażer siedzący na tylnej 
kanapie może umilić sobie czas oglądaniem filmów, bajek czy zdjęć. 
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iPad on the wall

dystrybutor: Audio Klan
www.audioklan.com.pl


