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Produkt
Ark

Med den behagelige og stabile støtte, vægtgrænse 

på 136 kg (300 lbs) og 360° drejearm giver fodstøtten, 

som kan vippe, ergonomisk korrekt støtte og fremmer 

bevægelse og udstræk, når man sidder eller står. En 

kraftig, ekstruderet, roterende aluminiumsarm, som 

er skridsikker, forbedrer cirkulation og letter trykket 

med henblik på større sundhed og daglig komfort. 

Funktioner inkluderer:

• Fremmer bevægelse og udstræk

• Slankt design kan bruges, mens man sidder eller står

• 360° drejearm

• Robust og stabil
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Fremmer bevægelse og 
udstræk

Øger cirkulationen og 
letter trykket for daglig 
komfort. Bidrager til NEAT-
bevægelser (Non-Exercise 
Activity Thermogenesis), 
f.eks. det at vippe med 
fødderne og bruge 
hænderne til at taste, kan 
øge stofskiftet og holde os 
sunde.

Slankt, alsidigt design

Diskret og lav profil – 
passer ind på alle kontorer.

360° drejearm

Designet med henblik 
på at øge ben- og 
fodbevægelsen og udstræk 
i løbet af dagen for at 
forbedre cirkulationen og 
lette trykket.

Robust, stabil base og arm

Ekstruderet, skridsikker 
aluminiumsarm, som kan 
holde til 136 kg (300 lbs). 
Forhøjede riller på armen 
og gummifødder holder 
dine fødder og fodstøtten 
sikkert på plads.
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Produktmål

Enhedsmål  Bredde: 559,3 mm (22,02”) 
Længde: 218.1 mm (8,59”) 
Højde: 118,5 mm (4,67”) 
360° Roterende aluminiumsarm

Enhedsvægt 1,16 kg (2,57 lbs)

Maks.vægt 136 kg (300 lbs)

Enhedens farve og materiale  Ekstruderet arm: Aluminium, råfarve 
Endeprop: Pantone Cool Gray 3C, PC/ABS

Emballagemål

Emballagetype Brun kasse

Emballagemål (enhed)  Bredde: 654,5 mm (25,77”) 
Længde: 268,3 mm (10,56 ”) 
Højde: 149,0 mm (5,87”)

Emballagens vægt (enhed) 1,79 kg (3,95 lbs)

Udvendig kasse 4 stk.

Emballagemål (udvendig kasse)  Bredde: 260 mm (10,24”) 
Længde: 520 mm (20,47”) 
Højde: 626 mm (24,65”)

Pakkeindhold  Kensington Fodstøtte, Garantioplysninger

Miljø

Driftstemperatur -0 til 40 °C (32 til 104 °F)

Ikke-driftstemperatur -40 til 85 °C (-40 til 185 °F)

Opbevaringstemperatur -30 til 65 °C (-22 til 149 °F)

Relativ luftfugtighed 5 % til 95 % ikke-kondenserende

Oprindelsesland,  
Juridiske oplysninger og Garanti

Oprindelsesland Taiwan

Certificering og overholdelse af  RoHS, REACH, CA Prop 65  
juridiske krav

Garanti 2 års global garanti

Tekniske  
specifikationer
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