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SmartFit® Universal Organising Laptop Riser 
Artikelnummer: K50826WW | UPC-code: 0 85896 50826 7

De alles-in-één 
oplossing voor 
het configureren 
van de 
bureauopstelling 
van uw laptop.

Wanneer uw laptop uw werkcentrum is en u uw primaire beeldscherm gebruikt 

voor alles van videovergaderingen tot spreadsheets, kunt u het zich niet 

veroorloven waardevolle ruimte op uw bureau te verspillen met een rommelige 

opstelling. 

Til uw productiviteit naar een hoger niveau met de SmartFit® Universal Organising 

Laptop Riser. De verhoger biedt vijf veelzijdige verstelbare hoogteopties (voor 

alle laptops tot 16") om uw laptop op comfortabele ooghoogte te plaatsten, 

plus opbergruimte voor een docking station, uw headset binnen handbereik en 

praktisch kabelmanagement. 

Deze stevige, stabiele alles-in-één oplossing, die u in een paar minuten in elkaar 

zet, is alles wat u nodig heeft om uw bureau opgeruimd en efficiënt te houden. 

Producteigenschappen:

• Dankzij SmartFit® in hoogte verstelbaar naar vijf niveaus

• Geïntegreerde opbergruimte voor een docking station

• Ophangsysteem voor hoofdtelefoon/headset

• Stevige constructie van aluminiumlegering en staal

• Kabelmanagement

• Verbeterde ventilatie

• Eenvoudig in elkaar te zetten en uit elkaar te halen met het meegeleverde 
gereedschap

• Rubberen antislip-basis

• Gewichtscapaciteit van 10 kg
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Dankzij SmartFit® in 
hoogte verstelbaar naar 
vijf niveaus

U hoeft niet meer te 
raden naar de meest 
ergonomische hoogte 
voor uw laptopscherm. 
Kijk met welke kleur 
op de bijgeleverde 
kaart de grootte van 
uw hand overeenkomt, 
stel de hoogte in op het 
desbetreffende niveau en 
u bent klaar!

Geïntegreerde 
opbergruimte voor een 
docking station

Een met textiel beklede 
plaat biedt handig en 
netjes plaats voor een 
docking station, telefoon 
of andere accessoires (voor 
sommige docking stations 
kan een 90° poortadapter 
nodig zijn voor toegang tot 
alle poorten).

Constructie van 
aluminiumlegering en 
staal

Ondersteunt laptops tot 
10 kg.

Ophangsysteem voor 
hoofdtelefoon/headset

Houd uw headset uit de 
weg wanneer u deze niet 
nodig heeft, maar altijd bij 
de hand.

Kabelmanagement

Voor een opgeruimd 
bureau.

Verbeterde ventilatie

Het geventileerde platform 
laat warmte ontsnappen 
en zorgt ervoor dat de 
laptop niet oververhit 
raakt.

Makkelijk te monteren

In een paar minuten 
in elkaar gezet; al het 
benodigde gereedschap 
wordt meegeleverd.

Rubberen antislip-basis

Houdt de SmartFit® 
Universal Organising 
Laptop Riser op zijn plek en 
zorgt ervoor dat deze niet 
over het bureau schuift.
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Materiaalspecificaties

Laptop-platform Aluminium met witte verf

Anti-slipstroken Siliconen

Kolom Aluminium met witte verf

Kap voor de kolom TPU

Basis SPCC

Met textiel beklede opbergplek voor  PC+ Oxford-stof 
docking station

Ophangsysteem voor headset Aluminium met witte verf

Afmetingen product

Gewichtscapaciteit 10 kg

Ondersteunde schermgrootte van laptop Laptops tot 16 inch

Gewicht eenheid 1,78 kg

Kleur en materiaal behuizing  Zilver (aluminium), grijs (Oxford-stof),  
Wit (Aluminium+SPCC+TPU+PC)

Ruimte op het bureau 238,7 x 235,8 mm

Gedetailleerde afmetingen

Laptop-platform  250 x 238,5 x 2,5 mm

Basis - geheel 238,7 x 235,8 x 2 mm

Opbergplek voor docking station  210,4 x 105,4 x 1,5 mm 
(bekleed met textiel)

Centrale kolom 254,5 x 40 x 40 mm

Afmetingen verpakking

Type verpakking  Retail-doos (in kleur gedrukt)

Afmetingen verpakking  324 x 305 x 107 mm

Gewicht verpakking 2,53 kg

Masterverpakking 4 stuks

Inhoud verpakking  1 x SmartFit Universal Organising Riser 
1 x installatiehandleiding 
1 x garantiebijsluiter

Voeding en gebruiksomgeving

Relatieve vochtigheid 85% RV

Gebruikstemperatuur 0 tot 45 °C

Opslagtemperatuur -20 tot 70 °C

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Garantie 2 jaar

Certificeringen en compliance RoHS, REACH, Prop65

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam 
ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO 
Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-
logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT36865NL
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