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Plaats uw monitor op een hogere positie voor 
meer kijkgemak
SmartFit®-monitorstandaards voor monitors tot 24"

Vertrouw op het merk met meer dan 
20 jaar ervaring op het gebied van 
ergonomie voor een monitorstandaard die 
ideaal is voor op kantoor of thuis. Dankzij 
het gepatenteerde SmartFit-systeem van 
Kensington plaatst u zonder een specialist 
te raadplegen uw monitor eenvoudig op 
de juiste hoogte. Hiermee voorkomt u 
nek-, rug-, en oogklachten. De extra brede 
monitorstandaard heeft drie verschillende 
hoogtes. Onder het platform is ruimte om 
spullen op te bergen zodat u uw bureau 
netjes kunt houden.

Functies en voordelen:
• SmartFit®-systeem: Dankzij het SmartFit®-systeem en 

de bijbehorende handkaart met kleurcoderingen kunt 
u eenvoudig de vereiste hoogte vaststellen en met 
de inklikbare verhogers past u de hoogte gemakkelijk 
aan.

• Verminder nek- en oogklachten: Door de monitor te 
plaatsen op een rechte lijn met uw ogen, vermindert 
u de kans op klachten die veroorzaakt kunnen worden 
door langdurig achter de computer te zitten.

• Bureauruimte optimaal benutten Onder de standaard 
is een open ruimte voor het opbergen van accessoires 
of papier, zodat u de ruimte op uw bureau optimaal 
kunt benutten.

• Stevig universeel platform: (K52785WW)  De basis 
van de standaard is groot genoeg voor verschillende 
breedbeeldmonitors met een gewicht tot 18 kilo 
en een schermgrootte tot 21". De basis van de Plus-
standaard (K52786WW / 60089) is groot genoeg voor 
verschillende monitors met een gewicht tot 36 kilo en 
een schermgrootte tot 24".

Waarom op Kensington vertrouwen?
Al meer dan 20 jaar is Kensington het merk dat professionals 
kiezen wanneer zij op zoek zijn naar innovatieve en comfortabele 
ergonomische oplossingen voor hun bedrijf of kantoor aan 
huis. Het SmartFit-systeem is gebaseerd op een studie van het 
Amerikaanse leger en is een unieke oplossing om blessures 
en aandoeningen te voorkomen die gerelateerd zijn aan het 
werken op een laptop. Dit product is gemaakt van hoogwaardige 
onderdelen en is zeer duurzaam.

SmartFit®-monitorstandaard 
voor monitors tot 21"
Zwart – K52785WW

SmartFit® Monitorstandaard 
Plus voor monitors tot 24"
Zwart – K52786WW | 60089


