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Verhoog uw 
comfortniveau.

Dankzij de stevige, stabiele SmartFit® Ergo Single 
Extended Monitor Arm is het doodeenvoudig om de juiste 
ergonomische monitorhoogte te vinden en de afstand af 
te stellen. Maak kostbare bureauruimte vrij en verbeter 
tegelijkertijd de ergonomie. Breed aanpassingsbereik 
maakt ±90° zwenken, ±180° draaien (staand of liggend) 
en ±45° kantelen en uitschuifbaar tot 283 mm. De stevige 
metalen C-klem en kabelklem zijn eenvoudig te installeren, 
beschadigen het bureau of de tafel niet en laten geen 
sporen achter. Geschikt voor schermen tot 34" en 8 kg 

Functies zijn onder andere:

• SmartFit®-systeem

• Breed aanpassingsbereik

• Uitschuifbare arm

• C-klem en kabelklem inbegrepen

• Snel los te maken VESA 75/100-montageplaat

• Kabelbeheersysteem
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Het SmartFit®-systeem maakt het 
vinden van de juiste hoogte voor 
maximum comfort doodeenvoudig. 
Kijk met welke kleur op de 
bijgeleverde kaart de grootte van uw 
hand overeenkomt, stel de hoogte in 
op uw kleur en u bent klaar!

De meegeleverde C-klem en 
kabelklem zijn van duurzaam 
staal en aluminium. Er is minder 
oppervlakte nodig om ze te 
bevestigen, ze zijn eenvoudig te 
installeren en ze beschadigen uw 
bureau of tafel niet.

Breed aanpassingsbereik maakt ±90° 
zwenken, ±180° draaien (staand of 
liggend) en ±45° kantelen mogelijk 
voor ergonomisch comfort.

Snel los te maken VESA 
75/100-montageplaat geeft ruimte 
voor monitors tot 34 inch en 8 kg.

Met de uitschuifbare arm kunt u de 
afstand van de monitor eenvoudig 
afstellen (tot 283 mm).

Geen rommel meer met 
kabelbeheersysteem voor een net 
bureau.

SmartFit® Ergo Single Extended Monitor Arm
Artikelnummer: K55408WW | UPC-code: : 0 85896 55408 0



Technische  
gegevens
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Materiaalspecificaties

Paal, uitschuifbare arm Staal met poedercoating

Basis: C-klem / kabelklem Staal met poedercoating

Kabelkap ABS

SmartFit-vlag Nylon met glasvezel

Kleur/materiaal van behuizing Zwart/staal

Compatibiliteit VESA-montage  Compatibel met monitoren met VESA 75- of 
100-montagepatroon  

Installatie klem/kabelklem

Productafmetingen

Afmetingen  114 x 520 x 548 mm

Gewicht 3,32 kg 

Capaciteit gewicht Ondersteuning tot 8 kg of 34 inch monitors

Zwenkhoek ±45°

Kantelhoek ±90°

Schermrotatie ±180°

Volledig uitgeschoven arm 399 mm

Hoogte paal 443 mm

Verpakking

Stijl  Bruine doos

Afmetingen 45,6 x 23,3 x 13,5 cm

Gewicht 3,85 kg

Inhoud Monitorarm, handleiding, garantie 

Voeding en gebruiksomgeving

Relatieve luchtvochtigheid  30% – 80%

Bedrijfstemperatuur -5°C – 40°C

Opslagtemperatuur -40 °C ~ +70 °C

Land van oorsprong, juridische vereisten  

en garantie

Land van oorsprong China

Garantie 2 jaar beperkte garantie

Certificeringen en naleving RoHS
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