
 

 
 

Productgegevensblad 

 

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. 
 

CBT23385NL | FRESHVIEW WELLNESS-MONITORSTANDAARD MET LUCHTREINIGER 1 

 

FreshView™ Wellness-monitorstandaard met 

luchtreiniger  
  

Artikelnummer: K55460EU 
EAN-code: 5028252597746  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combineer de ergonomische voordelen van het verhogen van de hoogte van uw monitor met de 

wellnessvoordelen van geavanceerde luchtzuivering met de Kensington FreshView™ Wellness-

monitorstandaard met luchtreiniger. De stalen basis verhoogt uw monitor tot een optimale 

kijkhoogte, voor een verbeterde productiviteit. Een stille geïntegreerde luchtreiniger maakt 

gebruik van geavanceerde filtratietechnologieën om fijne deeltjes (PM2.5) en vluchtige 

organische stoffen (VOS) te verwijderen voor een frisser kantoor. Het slanke 2-in-1 ontwerp 

(patent aangevraagd) zorgt voor een gezondere en meer georganiseerde werkplek en neemt 

weinig ruimte in op het bureau. Een ideale monitorverhoger voor moderne kantoren die zijn 

gericht op het welzijn van werknemers. Geschikt voor iMac en externe monitoren tot 27 inch.  
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KENMERKEN EN VOORDELEN 

• Ergonomisch design optimaliseert het comfort voor de nek en schouders door de monitor te verhogen 

tot een optimale kijkhoogte en biedt meer omgevingscomfort voor een verhoogde productiviteit 

• Stalen basis biedt stijlvolle en duurzame ondersteuning voor monitoren en all-in-one PC's tot 27 inch 

(max. belasting: 90,7 kg) 

• 3-in-1 luchtzuiveringssysteem zonder ozon gebruikt een voorfilter met actieve koolstof en een HEPA 

11-filter om 95% van veel voorkomende verontreinigende stoffen te verwijderen, waaronder PM2.5, 

stof, deeltjes en VOS-geurtjes en -gassen die worden veroorzaakt door roken, nieuwbouw, nieuw 

meubilair, huisdieren en koken (gaat maximaal 2000 uur mee; vervangingskits verkrijgbaar - 

K55463EU) 

• Apparaat met USB-voeding eenvoudig aan te sluiten op een USB-poort op een dockingstation, 

laptop, powerbank of mobiele voedingsadapter voor stille (35/45 dBA) en energiezuinige luchtzuivering 

op de werkplek  

• Portable luchtreiniger kan worden verwijderd en gebruikt als een zelfstandige luchtreiniger (19,3 cm 

x 16,5 cm x 9,1 cm) in andere persoonlijke ruimtes of cubicles tot 1,5 vierkante meter. 

• Kabelmanagement met magnetische klemmen om snoeren bij elkaar te houden voor een opgeruimde 

werkplek  

• Modulair ontwerp van Kensington (patent aangevraagd) biedt meer comfort en productiviteit 

doordat u de luchtreiniger kunt verwisselen met andere WellView-producten die koelen (K55855WW) 

of verwarmen (K55465EU), afhankelijk van het seizoen, de omgeving of uw persoonlijke voorkeuren  
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Technische gegevens 

CAPACITEIT VAN DE STANDAARD 

• Monitorgrootte: Ondersteunt maximaal één  

27-inch monitor of all-in-one PC 

• Gewicht: Ondersteunt maximaal 90,7 kg 

LUCHTREINIGER 

• Interface: USB-type A  

• Lengte van USB-kabel: 1,2 m 

• USB-kabel: Micro-USB naar USB-type A 

• Energieverbruik: ≤ 4,5 W  

• Voeding: 5 V/900 mA of hoger 

• Ventilatortype: Ventilator (120 mm, 5 V) 

• Energie-efficiëntie reiniging: ƞdust ≥ 2,5 

• Filtertype: 3-in-1 filter met voorfilter met actieve 

koolstof en HEPA 11-filter 

• Aan-uitschakelaar: Tiptoets met drie standen- 

hoge snelheid, lage snelheid, uitschakelen; Lang 

drukken voor filtervervanging 

• Veiligheidsschakelaar: Ventilator schakelt 

automatisch uit wanneer de gebruiker de 

achterkant opent om het filter te verwisselen 

• Led-indicator 

o Blauw: Ingeschakeld 

o Rood: Filtervervanging (na 2000 uur) 

• Geluid in decibel:  

o Hoge snelheid: 45 dBA 

o Lage snelheid: 35 dBA 

 

MATERIAALSPECIFICATIES 

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

van luchtreiniger 

OMGEVING 

• Bedrijfstemperatuur: -5 tot 60 °C • Relatieve vochtigheid: Maximaal 80% niet-

condenserend 

PRODUCTAFMETINGEN 

• Monitorstandaard  

o Breedte: 381 mm 

o Diepte: 240 mm 

o Hoogte: 111 mm 

o Gewicht: 2,315 kg 

• Luchtreiniger 

o Breedte: 194 mm 

o Diepte: 165 mm 

o Hoogte: 92 mm 

o Gewicht: 0.8 kg 

• Filter 

o Breedte: 160 mm 

o Diepte: 120 mm 

o Hoogte: 20 mm 

o Gewicht: 0,07 kg 

• Gewicht product 

o Monitorstandaard met luchtreiniger en filter 

3,19 kg 
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AFMETINGEN VERPAKKING 

• Type verpakking: Retail-doos  

• Afmetingen verpakking 

o Breedte: 445 mm  

o Diepte: 285 mm  

o Hoogte: 130 mm 

o Gewicht: 3,23 kg 

• Master carton: 2 stuks 

• Inhoud verpakking 

o Eén monitorstandaard 

o Eén luchtreiniger met USB-kabel 

o Eén 3-in-1 filter (voorfilter met actieve 

koolstof; HEPA 11-filter) 

o Twee magnetische klemmen 

o Eén gebruikershandleiding 

o Garantie-informatie  

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE 

• Land van oorsprong: China 

• Certificeringen en compliance: REACH, RoHS, 

CA Prop 65, FCC-deel 15B, ICES-003 (ANSI 

C63.4); CE EMC (EN 55014, EN 61000-3-2/-3); 

CISPR 14, RCM, ANSI/UL 507, KCC, CARB 

• Garantie: 2 jaar 

SPECIALE OPMERKINGEN 

• Gerelateerde modulaire componenten verkrijgbaar 

o K55462EU (Zelfstandige luchtreiniger voor op het bureau) 

o K55463EU (Filter voor luchtreiniger voor op het bureau – vervangingskit) 

o K55855EU (CoolView™ Wellness-monitorstandaard met bureauventilator) 

o K55464EU (WarmView™ Wellness-monitorstandaard met persoonlijke verwarming) 

o K55465EU (Zelfstandige persoonlijke verwarming) 
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VOORKANT  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

ACHTERKANT  

 

 

Stalen basis 

Luchtreiniger met USB-voeding 

(verwijderbaar en portable) 

Kabelmanagement 

USB-type A kabel 1,2 m 

Aan-uitschakelaar: Hoog, Laag, Uit  

Filtervervanging: Blauw - Aan; Rood - Filter vervangen 


