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ErgoSoft™-polssteunen
Onderdeelnr.: varieert; zie Technische gegevens
UPC-code: varieert; zie Technische gegevens

De ErgoSoft-polsteunen van Kensington zijn wetenschappelijk ontwikkeld 
om blessures te voorkomen en comfort te optimaliseren. Ze bestaan uit een 
ultrazachte buitenkant ondersteund door gelpads in verschillende stijlen 
om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van mechanische, 
game-, slanke of standaardtoetsenborden en muizen. ErgoSoft-polssteunen 
combineren zachtheid en comfort met ergonomie en zijn de ideale 
polssteunen voor werk en spel.

FUNCTIES EN VOORDELEN

• Ultrazacht oppervlak met hoogwaardige buitenkant, ondersteund door 
een gelpad voor ongekende kwaliteit en comfort

• Ergonomisch goedgekeurd voor optimale gezondheid, comfort en 
bescherming door correcte bewegingsbegeleiding, de juiste afmetingen 
en een uniek golvend ontwerp

• Opties op professioneel niveau bieden een functioneel en hoogwaardig, 
onopvallend elegant ontwerp met verschillende hoogten en afmetingen 
aangepast aan mechanische, game-, slanke en standaardtoetsenborden 
en muizen

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informeer bij uw leverancier 
naar de exacte aanbiedingen. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Vermelde merken en 
productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.
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TECHNISCHE GEGEVENS

MATERIAALGEGEVENS

• Buitenkant: Gekleurd TPU met structuur
• Binnenkant: Gel
• Onderkant: Elastomeer

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

• Land van oorsprong: Taiwan
• Certificeringen en compliance: REACH, RoHS, Prop 65
• Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informeer bij uw leverancier 
naar de exacte aanbiedingen. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Vermelde merken en 
productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

AFMETINGEN VERPAKKING

• Verpakkingsstijl: Blisterverpakking met voelgat + retailkaart / volledig UV / 
deels heatseal

• Retail-verpakking: 1 ErgoSoft-polssteun
• Hoofddoos: 6 ErgoSoft-polssteunen

AFMETINGEN PRODUCT
Onderdeelnr. UPC Product Lengte Breedte Hoogte Gewicht

K52798WW 8589652798
ErgoSoft-polssteun voor

mechanische en 
gametoetsenborden

463 mm
(18,2 in)

79 mm
(3,1 in)

25 mm
(1,0 in)

0,65 kg
(1,42 lbs)

K52799WW 8589652799
ErgoSoft-polssteun voor 

standaardtoetsenborden
445 mm
(17,5 in)

101 mm
(4,0 in)

15 mm
(0,6 in)

0,58 kg
(1,26 lbs)

K52800WW 8589652800
ErgoSoft-polssteun voor slanke

toetsenborden
432 mm
(17,0 in)

101 mm
(4,0 in)

10 mm
(0,4 in)

0,38 kg
(0,83 lbs)

K52802WW 8589652802
ErgoSoft-polssteun voor 

standaardmuis
152 mm
(6,0 in)

73 mm
(2,9 in)

18 mm
(0,7 in)

0,15 kg
(0,33 lbs)
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Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informeer bij uw leverancier 
naar de exacte aanbiedingen.Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Vermelde merken en 
productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Onderdeelnr. UPC Product
Hoeveel-

heid
Lengte Breedte Hoogte Gewicht

K52798WW 8589652798 ErgoSoft-polssteun voor mechanische en gametoetsenborden

Retail-verpakking 1
576 mm
(22,7 in)

130 mm
(5,1 in)

29,5 mm
(1,2 in)

0,78 kg
(1,7 lbs)

Hoofddoos 6
610 mm
(24,0 in)

203 mm
(8,0 in)

155,6 mm
(6,125 in)

5,56 kg
(12,26 lbs)

K52799WW 8589652799 ErgoSoft-polssteun voor standaardtoetsenborden 

Retail-verpakking 1
576 mm
(22,7 in)

130 mm
(5,1 in)

19,5 mm
(0,77 in)

0,70 kg
(1,5 lbs)

Hoofddoos 6
610 mm
(24,0 in)

155,6 mm
(6,125 in)

155,6 mm
(6,125 in)

4,92 kg
(10,85 lbs)

K52800WW 8589652800 ErgoSoft-polssteun voor slanke toetsenborden

Retail-verpakking 1
576 mm
(22,7 in)

130mm
(5.1 in)

14,5mm
(0,57 in)

0,50 kg
(1,1 lbs)

Hoofddoos 6
610mm
(24,0 in)

133mm
(5,25 in)

155,6mm
(6,125 in)

3,66 kg
(8,07 lbs)

K52802WW 8589652802 ErgoSoft-polssteun voor standaardmuis

Retail-verpakking 1
220 mm
(8,7 in)

200 mm
(7,9 in)

22,5 mm
(0,88 in)

0,22 kg
(0,49 lbs)

Hoofddoos 6
235 mm
(9,25 in)

159 mm
(6,25 in)

216 mm
(8,5 in)

1,62 kg
(3,57 lbs)


