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Alt-i-én-løsningen 
til organisering af 
skrivebordsopsætningen 
for din bærbare 
computer.

Når din bærbare computer er midtpunktet i dit arbejde og din primære 
skærm til alt fra videokonferencer til regneark, har du ikke råd til, at det 
optager værdifuld plads på skrivebordet. 

Tag din produktivitet til det næste niveau med denne universelle 
SmartFit® riser til organisering af bærbare computere. Denne stander har 
fem alsidige højdejusteringsmuligheder (for enhver bærbar computer op 
til 16”) for at give brugertilpasset, komfortabel sigtelinje med din skærm, 
plus opbevaring af dockingstation, nem adgang til headset og praktisk 
kabelorganisering. 

Den er alt, hvad du behøver for at holde dit skrivebord organiseret og 
effektivt i en robust, stabil alt-i-én-løsning, der kan samles på få minutter. 

Funktionerne omfatter:

• SmartFit® højdejustering med fem niveauer

• Integreret opbevaring af dockingstation

• Krog til hovedtelefoner/headset

• Robust konstruktion i aluminiumslegering og stål

• Kabelorganisering

• Nem montering/afmontering med det medfølgende værktøj

• Skridsikker gummibase

• Vægtkapacitet på 10 kg (22 lbs)
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SmartFit® højdejustering 

med fem niveauer

Fjerner gætværket i forhold 

til at finde den mest 

ergonomiske højde til din 

bærbare computerskærm. 

Afstem bare din 

håndstørrelse med farven 

på det medfølgende 

diagram, indstil højden til 

det tilsvarende niveau, og 

du er færdig.

Integreret opbevaring  

af dockingstation

En stofbetrukket 

pude til praktisk og 

ordentligt placering af en 

dockingstation, telefon 

eller andet tilbehør (for at 

sikre adgang til alle porte, 

kan en 90°-portadapter 

være nødvendig for visse 

dockingstationer).

Robust konstruktion i  

aluminiumslegering 

og stål

Understøtter bærbare 

computere med en vægt 

på op til 10 kg (22 lbs).

Krog til hovedtelefoner/ 

headset

Holder dit headset af 

vejen, når du ikke har brug 

for det, men stadig inden 

for rækkevidde, når du har.

Kabelorganisering

For et ryddeligt skrivebord.

Nem montering

Montering tager få 

minutter – alt værktøj, du 

behøver, medfølger.

Skridsikker gummibase

Holder den universelle 

SmartFit® riser til 

organisering af bærbare 

computere på plads og 

forhindrer den i at glide 

rundt på skrivebordet.



Tekniske  
specifikationer

Universel SmartFit® stander til organisering af bærbare computere 
Varenummer: K50826WW | UPC-kode: 0 85896 50826 7

Materialespecifikationer

Platform til bærbar computer Aluminium med hvid maling

Skridsikre strimler Silikone

Søjle Aluminium med hvid maling

Hætte til søjlen TPU

Base SPCC

Stofbetrukket dock-opbevaringsområde PC+ Oxford-klæde

Krog til headset Aluminium med hvid maling

Produktmål

Vægtkapacitet 10 kg (22 lbs)

Understøttet bærbar  Op til 16” for bærbare computere 
computerskærmstørrelse

Enhedsvægt 1,78 kg (3,93 lbs)

Enhedens farve/materiale  Sølv (Aluminium), Grå (Oxford-klæde),  
Hvid (Aluminium+SPCC+TPU+PC)

Flademål for skrivebord 238,7 x 235,8 mm (9,39 x 9,28”)

Detaljerede mål

Platform til bærbar computer  250 x 238,5 x 2,5 mm (9,84 x 9,38 x 0,09”)

Base – hele 238,7 x 235,8 x 2 mm (9,39 x 9,28 x 0,07”)

Område til opbevaring af dockingstation  210,4 x 105,4 x 1,5 mm (8,28 x 4,14 x 0,05”) 
(betrukket med stof)

Midtersøjle 254,5 x 40 x 40 mm ( 10,01 x 1,57 x 1,57”)

Emballagemål

Emballagetype  Forhandleremballage (farvetrykt)

Emballagemål  324 x 305 x 107 mm (12,75 x 12,00 x 4,21”)

Emballagevægt 2,53 kg (5,58 lbs)

Udvendig kasse 4 stk.

Pakkens indhold  1 x universel SmartFit-riser til organisering 
1 x installationsvejledning 
1 x garantiindlæg

Strøm og miljø

Relativ luftfugtighed 85 % RH

Driftstemperatur 0 til 45 °C (32 til 113 °F)

Opbevaringstemperatur -20 til 70 °C (-4 til 158 °F)

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Kina

Garanti 2 år

Certificeringer og overholdelse af  RoHS, REACH, Prop65 
juridiske krav

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 

varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede 

varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  
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ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER, KAN DU KONTAKTE: contact@kensington.com 


