
De Kensington CoolView Wellness-monitorstandaard met bureauventilator combineert de ergonomische voordelen 
van een verhoogde monitor met de gezondheidsvoordelen van luchtcirculatie.  De stalen basis verhoogt uw monitor 
tot een optimale kijkhoogte ter ondersteuning van een gezonde houding en een verbeterde productiviteit.  De 
geïntegreerde bureauventilator zorgt voor een stille, rustige luchtstroom voor een meer comfortabele werkomgeving.  
Het slanke 2-in-1 ontwerp (octrooi aangevraagd) biedt gebruikers een georganiseerde werkomgeving die slechts 
weinig ruimte inneemt op het bureau.  Een ideale monitorverhoger voor moderne kantoren die zijn gericht op het 
welzijn van werknemers. Ondersteunt iMac en externe monitoren tot 27 inch. 

Werken met de koele monitorverhoger 
CoolView Wellness-monitorstandaard met bureauventilator

Functies en voordelen:
• Ergonomisch ontwerp ondersteunt een gezonde houding en 

optimaliseert het comfort voor de nek en schouders door de 
monitor te verhogen tot een optimale kijkhoogte

• Luchtstroomsysteem met twee ventilatoren zorgt voor een rustige, 
brede en natuurlijke luchtstroom met twee snelheden, optimale 
indirecte ventilatiehoeken en weinig lawaai (< 37 dBA) – ideaal 
voor energiezuinige circulatie van koele lucht in uw werkomgeving 

• Stalen basis biedt stijlvolle en duurzame ondersteuning voor 
monitoren en alles-in-één-pc’s tot 27 inch (max. belasting: 90,7 kg)

• USB-ventilator kan eenvoudig worden aangesloten op een USB-
poort van een dockingstation, laptop, powerbank of mobiele USB-
voedingsadapter

• Draagbare ventilator kan worden verwijderd en worden gebruikt 
als standalone bureauventilator in andere ruimten  
(194 mm x 92 mm x 82 mm)

• Kabelbeheersysteem beschikt over magnetische klemmen om de 
snoeren bij elkaar te houden voor een opgeruimde werkomgeving 

• Modulair ontwerp van Kensington ondersteunt comfort en 
productiviteit door de mogelijkheid te bieden de koelventilator te 
vervangen door een geïntegreerde kachel (binnenkort verkrijgbaar: 
K55465NA) of luchtverfrisser (binnenkort verkrijgbaar: 
K55462WW) afhankelijk van het jaargetijde, de omgeving of uw 
persoonlijke voorkeuren

Waarom op Kensington vertrouwen?
Kensington begrijpt dat een geschikte 
kantooromgeving productiviteit ondersteunt en 
presenteert met trots de eerste kantooraccessoires 
die een ergonomisch ontwerp combineren met 
gezondheidsvoordelen. Innovatie, kwaliteit en 
vertrouwen hebben ervoor gezorgd dat Kensington al 
meer dan 20 jaar The Professionals’ ChoiceTM is als 
het gaat om ergonomische accessoires.

Voordelen van een werkstation waarbij 
wellness centraal staat
Uit onderzoek blijkt dat een optimaal ontworpen 
werkstation voordelen voor zowel de gezondheid als 
productiviteit biedt die een verband leggen tussen 
een goede houding en minder ziekteverzuim, en een 
comfortabele kantoortemperatuur en een verhoogde 
activiteit van de werknemers. Een verbeterde 
houding, ondersteuning voor de juiste ooghoogte en 
een comfortabele kantoortemperatuur zijn slechts 
enkele manieren waarop de CoolView Wellness-
monitorstandaard met bureauventilator het welzijn 
van werknemers stimuleert.

CoolView™ Wellness-monitorstandaard  
met bureauventilator
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Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg uw leverancier voor exacte aanbiedingen. Producten zijn 
mogelijk niet in alle markten beschikbaar. Merk- en productnamen die worden genoemd zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.
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VOORKANT

ACHTERKANT

Stalen basis

Schakelaar met 
twee standen

Instelling kantelhoek 
luchtstroom

USB-bureauventilator 
(verwijderbaar en draagbaar)

Kabelbeheersysteem

USB-type A, kabel 1,2 m
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Technische specificaties

CAPACITEIT VAN STANDAARD

• Monitorgrootte: Ondersteunt maximaal één 27-inch
monitor of alles-in-één-pc

• Gewicht: Ondersteunt maximaal 90,7 kg

BUREAUVENTILATOR

• Interface: USB-type A

• Lengte van USB-kabel: 1,2 m

• Stroomverbruik: 2,5 W

• Voedingsbron: 5 V/500 mA of hoger

• Type ventilator: dubbele axiale ventilator

• Luchtstroom: maximaal 56 CFM

• Schakelaar: 3 standen: hoge snelheid, lage snelheid,
uitgeschakeld

• Aantal decibel

 { Hoge snelheid: 37 dBA
 { Lage snelheid: 35 dBA

MATERIAALSPECIFICATIES

• Kleur en materiaal van behuizing: wit/MDF voor bovenkant, geverfd staal voor onderkant, plastic
ventilatorbehuizing

OMGEVING

• Bedrijfstemperatuur: -10 tot 70° C • Relatieve vochtigheid: maximaal 80% niet-
condenserend

PRODUCTAFMETINGEN

• Monitorstandaard

 { Breedte: 381 mm
 { Diepte: 240 mm
 { Hoogte: 111 mm

• Bureauventilator

 { Breedte: 194 mm
 { Diepte: 92 mm
 { Hoogte: 82 mm

• Productgewicht

 { Monitorstandaard: 2,42 kg
 { Ventilator: 0,5 kg
 { Monitorstandaard met ventilator: 2,92 kg
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AFMETINGEN VERPAKKING

• Type verpakking: verkoopverpakking

• Afmetingen verpakking

 { Breedte: 445 mm
 { Diepte: 285 mm
 { Hoogte: 130 mm
 { Gewicht: 3,23 kg

• Inhoud verpakking

 { Eén monitorstandaard
 { Eén bureauventilator met USB-kabel
 { Twee magnetische klemmen
 { Eén gebruikershandleiding
 { Garantiegegevens

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

• Land van oorsprong: China

• Certificeringen en naleving: REACH, RoHS, CA Prop 65,
FCC-deel 15B & ICES-003 (ANSI C63.4); CE

• Garantie: 2 jaar

SPECIALE OPMERKINGEN

• Gerelateerde modulaire componenten verkrijgbaar

 { K55460WW (CoolView™ Wellness-monitorstandaard met luchtverfrisser)

 { K55462WW (Luchtverfrisser voor bureaublad)

 { K55463WW (Filter voor luchtverfrisser bureaublad – vervangingsset)

 { K55464WW (CoolView™ Wellness-monitorstandaard met ventilatorkachel)

 { K55465NA (Ventilatorkachel)
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