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Den komplette 
løsningen for 
å organisere 
oppsettet av din 
bærbare PC på 
skrivebordet.

Når den bærbare PC-en er arbeidssenteret ditt og den primære skjermen 

for alt fra videokonferanser til regneark, må du utnytte den verdifulle 

plassen på skrivebordet. 

Ta produktiviteten din til neste nivå med SmartFit® universalstativ til 

bærbar PC. Stativet har fem allsidige høydealternativer (for hvilken som 

helst bærbar PC opptil 16”) for å gi deg tilpasset, komfortabel synslinje til 

skjermen, samt oppbevaring av dokkingstasjon, enkel tilgang til headset 

og praktisk kabelorganisasjon. 

Det er alt du trenger for å holde skrivebordet organisert og effektivt, i en 

solid, stabil, alt-i-ett-løsning som monteres på noen få minutter. 

Egenskaper:

• Fem nivåer med SmartFit®-høydejustering

• Integrert oppbevaring av dokkingstasjon

• Krok for hodetelefoner/headset

• Solid konstruksjon i aluminiumlegering og stål

• Kabelorganisasjon

• Enkel montering/demontering med medfølgende verktøy

• Sklisikkert gummiunderlag

• 10 kg vektkapasitet
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Fem nivåer med SmartFit®-

høydejustering

Gjør det enklere å finne 

den mest ergonomiske 

høyden for skjermen til 

den bærbare PC-en. Bare 

match håndstørrelsen 

din til fargen i det 

medfølgende diagrammet, 

still in høyden til det 

tilsvarende nivået, så er det 

gjort.

Integrert oppbevaring 

av dokkingstasjon

En polstret stoffmatte er 

praktisk for å oppbevare 

en dokkingstasjon, telefon 

eller annet tilbehør (for å 

sikre tilgjengelighet til alle 

porter trenger du kanskje 

en portadapter på 90° for 

enkelte dokkingstasjoner).

Konstruksjon i 

aluminiumlegering og stål

Støtter bærbare PC-er med 

vekt på opptil 10 kg

Krok for hodetelefoner/ 

headset

Holder headset ute av 

veien når du ikke trenger 

det, men allikevel nære når 

du skal bruke det.

Kabelorganisasjon

For et ryddig skrivebord.

Enkel montering

Montering tar noen få 

minutter, med alle verktøy 

du trenger inkludert.

Sklisikkert gummiunderlag

Holder SmartFit® 

universalstativet til bærbar 

PC på plass og hindrer 

at det sklir rundt på 

skrivebordet.
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Materialspesifikasjoner

Plattform for bærbar datamaskin Hvitlakkert aluminium

Antiskli-strimler Silikon

Stolpe Hvitlakkert aluminium

Deksel for stolpen TPU

Fot SPCC

Oppbevaringsområde med polstret  PC+ Oxford-stoff 
stoffmatte for dokkingstasjon

Headset-holder Hvitlakkert aluminium

Dimensjoner

Vektkapasitet 10 kg

Skjermstørrelse som støttes Bærbare PC-er opptil 16”

Vekt: 1,78 kg

Farge på etui/materiale:  Sølv (aluminium), grå (Oxford-stoff),  
Hvit (Aluminium+SPCC+TPU+PC)

Skrivebordsavtrykk 238,7 x 235,8 mm

Detaljerte dimensjoner

Plattform for bærbar PC  250 x 238,5 x 2,5 mm

Fot – komplett 238,7 x 235,8 x 2 mm

Dokkingstasjonsområde (I polstret stoff) 210,4 x 105,4 x 1,5 mm 

Senterstolpe  254,5 x 40 x 40mm 

Emballasjemål

Emballasjetype:  Detaljhandels-forpakning (med farget trykk)

Emballasjemål  324 x 305 x 107 mm

Vekt: 2,53 kg

Ytterkartong: 4 stk.

Innhold:  1 x SmartFit universalstativ 
 1 x Installasjonsveiledning 
 1 x Garanti-innlegg

Strøm og miljø

Relativ fuktighet: 85 % RF

Driftstemperatur: -0 til 45 °C

Oppbevaringstemperatur: -20 til 70 °C

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland: Kina

Garanti: 2 år

Sertifiseringer og samsvar: RoHS, REACH, Prop65

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet 

er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemerke fra ACCO Brands Alle andre registrerte og 

 ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller 

andre land. © 2022 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT36865NO

FOR MER INFORMASJON: contact@kensington.com 


