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Kensington® SmartFit®-zit-stabureau
De slimme manier om te staan tijdens het werken

K52804WW

Productomschrijving

Innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid zorgen er al meer dan 35 jaar voor dat Kensington The Professionals'
Choice is op het gebied van oplossingen voor desktopproductiviteit.  Het SmartFit®-zit-stabureau biedt een
efficiënte en veilige manier om uw bureau te veranderen in een gezond werkstation voor zitten en staan door
middel van een eenvoudig bureau-op-bureau-design en beschikt over gepatenteerde Kensington-technologie om
een juiste pasvorm te garanderen.   Het Kensington SmartFit®-zit-stabureau biedt optimale productiviteit en
ergonomische ondersteuning dankzij zijn kracht en stabiliteit op elke hoogte en de pneumatische lift waarmee u uw
werkplek moeiteloos kunt verhogen en verlagen in een ruimtebesparende oplossing.

Features

• Volledig gemonteerd

• Professionele structuur met twee niveaus biedt een bureaubladoppervlak van 900 mm breed met voldoende
ruimte voor twee monitoren, documenten en andere bureaubladaccessoires, een geïntegreerd plateau voor een
toetsenbord en muis, en ergonomische schuinaflopende randen voor verminderde contactbelasting

• SmartFit®-systeem vereenvoudigt positionering op de ideale ergonomische hoogte op basis van
wetenschappelijk bewezen onderzoek om letsel te voorkomen en het comfort te verhogen

• Pneumatische lift met systeem voor spanningsaanpassing stelt u in staat eenvoudig de liftspanning af te stellen
op basis van het gewicht van het werkstation voor een vloeiende en moeiteloze aanpassing tussen de zit- en
stastand

• Ruimtebesparend design zorgt ervoor dat het werkstation recht omhoog en omlaag kan worden bewogen

• In hoogte verstelbaar over 580 mm maakt het ook geschikt voor lange mensen dankzij het stevige en stabiele
werkstation, zelfs op maximale hoogte

• Gewichtscapaciteit van 15,9 kg ondersteunt maximaal 13,6 kg op het hoofdplateau en maximaal 2,3 kg op het
plateau voor een toetsenbord en muis

• Montagegaten voor extra ruimtebesparing maken het mogelijk om een VESA-bevestigingsplaat (K33959WW) te
monteren voor installatie van een compatibel
Kensington-dockingstation (apart verkrijgbaar)

• Kabelbeheersysteem geleidt kabels van monitoren en accessoires zodat het werkstation netjes en opgeruimd
blijft

Productinformatie

Bruto gewicht 24.95kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 1016mm
Breedte 813mm
Hoogte 216mm
Bruto gewicht 24.95kg
UPC# 085896528043
Eenheid Hoeveelheid 0

Informatie overdoos

Diepte 1016mm
Breedte 813mm
Hoogte 216mm
Bruto gewicht 24.95kg
UPC# 50085896528048
Eenheid Hoeveelheid 1

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1
Garantieperiode 24

Algemene Informatie

Gerecycled % 0


