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Product
Sheet

Met de SmartFit® Space-Saving Monitor Arms is het eenvoudig om de juiste ergonomische 

monitorafstelling te vinden, zelfs voor bureaus die qua diepte smal zijn. Voor de 

eenvoudige, niet-permanente montage gebruikt u het benodigde gereedschap en de 

vooraf gemonteerde C-klem die naar de voorzijde van bureau is gericht, waardoor montage 

veel eenvoudiger is, vooral in krappe ruimten (inclusief optionele oogbevestiging). 

Functies zijn onder andere:

• Ideaal voor bureaus die qua diepte smal 

zijn

• Snel los te maken VESA-bevestigingen

• Met SmartFit® is het eenvoudig om de 

juiste (ergonomische) hoogteafstelling 

in liggende of staande richting te vinden

• Op één standaard passen twee monitors 

(alleen K55513WW)

• De vooraf gemonteerde C-klem is naar 

de voorzijde van het bureau gericht, 

waardoor installatie veel eenvoudiger 

is, vooral in krappe ruimten (inclusief 

optionele oogbevestiging)

• Inclusief montagegereedschap

• Gemakkelijk vast te pakken afstelknop

• Gestroomlijnd, stevig, stabiel, 

ruimtebesparend ontwerp dat geen 

sporen achterlaat. Perfect voor gebruik 

thuis of op kantoor.

• De C-klem is geschikt voor bureaubladen 

met een dikte tot 85mm 

• De oogbevestiging is geschikt voor 

bureaubladen met een dikte tot 40mm 

• Compatibel met zit/stabureaus

• Heeft een moderne vormgeving 

• Houd bureau schoon en opgeruimd 

(kabels weggewerkt)

Verhoog uw 
comfortniveau.

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT30103NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 
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SmartFit® Space-Saving Monitor Arms 
Eén arm Artikelnummer: K55512WW | UPC-code: 0 85896 55512 4
Twee armen Artikelnummer: K55513WW | UPC-code: 0 85896 55513 1

Eenvoudige, niet-permanente montage

Inclusief het benodigde gereedschap en 
de vooraf gemonteerde C-klem die naar de 
voorzijde van bureau is gericht, waardoor 
montage veel eenvoudiger is, vooral in krappe 
ruimten (inclusief optionele oogbevestiging). De 
C-klem is geschikt voor bureaubladen met een 
dikte tot 85mm. De oogbevestiging is geschikt 
voor bureaubladen met een dikte tot 40mm. 
Compatibel met zit/stabureaus.

Ideaal voor thuis- of kantoorgebruik

Het gestroomlijnde, stevige, stabiele, 
ruimtebesparende ontwerp heeft een 
moderne vormgeving en houdt uw 
monitors stabiel (ondersteunt monitors 
tot 27" en tot 8kg). Geen rommel meer met 
kabelbeheersysteem voor een net bureau.

Op één standaard passen twee monitors

Bespaart waardevolle bureauruimte. (Alleen 
K55513WW dual monitor arm): twee 
monitors kunnen naast elkaar worden 
geplaatst, op een juiste afstand van de 
gebruiker.

Gemaakt voor ondiepte plekken

Dankzij het unieke ontwerp kan de monitor 
gemakkelijk worden aangepast, zelfs in krappe 
ruimten.

Gemakkelijk vast te pakken afstelknop en snel 
los te maken VESA-bevestigingen

Met de knop kunt u snel en eenvoudig 
de hoogte (9,4"-18,5") en de kanteling en 
zwenkrotatie aanpassen (+/- 10°). Naar een 
liggende of staande richting draaien (+/-180°) 
en de monitors vastzetten. De snel los te 
maken VESA-bevestigingen vergemakkelijken 
het monteren van de monitor.

SmartFit®-systeem

Met SmartFit® is het vinden van de juiste 
hoogte voor maximaal comfort een fluitje 
van een cent. Kijk met welke kleur op de 
bijgeleverde kaart de grootte van uw hand 
overeenkomt, stel de hoogte in op uw kleur en 
u bent klaar!



Materiaalspecificaties

Paal aluminium

Arm aluminium

Kabelkap plastic

Voet: C-klem/oogbevestiging staal

Knop staal en plastic

SmartFit-label label koperen plaatje

Kleur/materiaal van behuizing zwart/staal

Overige functies

Compatibiliteit VESA-montage  Compatibel met monitors met VESA-
bevestigingsplaten van 75 x 75 of 100 x 100

Afmetingen product

Afmetingen 130 x 170 x 605mm

Gewicht product 2,08kg

Ruimte op het bureau 90 x 150mm

Afmetingen verpakking

Verpakkingsstijl Bruine doos

Verpakkingsafmetingen  62,5 x 18 x 11,2cm

Verpakkingsgewicht 2,52kg

Inhoud verpakking 1 stuks

Gewichtscapaciteit

Afmeting/gewicht monitor 8kg of 32"

Hoekafstelling

Kanteling en zwenkrotatie 10°~-10°

Schermrotatie ±180°

Hoogte paal 500mm

Installatie

Vooraf gemonteerd C-klem 

Optioneel oogbevestiging

Land van oorsprong,  
juridische vereisten en garantie

Land van oorsprong China

Garantie 2 jaar beperkte garantie

Technische  
gegevens

SmartFit® Space-Saving Single Monitor Arm 
Artikelnummer: K55512WW | UPC-code: 0 85896 55512 4

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT30103NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 



Materiaalspecificaties

Paal aluminium

Arm aluminium

Kabelkap plastic

Voet: C-klem/oogbevestiging staal

Knop staal en plastic

SmartFit-label label koperen plaatje

Kleur/materiaal van behuizing zwart/staal

Overige functies

Compatibiliteit VESA-montage  Compatibel met monitors met VESA-
bevestigingsplaten van 75 x 75 of 100 x 100

Afmetingen product

Afmetingen 717 x 170 x 530mm

Gewicht product 3,29kg

Ruimte op het bureau 90 x 150mm

Afmetingen verpakking

Verpakkingsstijl Bruine doos

Verpakkingsafmetingen  73,5 x 18 x 14,5cm

Verpakkingsgewicht 3,92kg

Inhoud verpakking 1 stuks

Gewichtscapaciteit

Afmeting/gewicht monitors 8kg of 27"

Hoekafstelling

Kanteling en zwenkrotatie 10°~-10°

Schermrotatie ±180°

Hoogte paal 500mm

Installatie

Vooraf gemonteerd C-klem 

Optioneel oogbevestiging

Land van oorsprong,  
juridische vereisten en garantie

Land van oorsprong China

Garantie 2 jaar beperkte garantie

Technische  
gegevens

SmartFit® Space-Saving Dual Monitor Arms 
Artikelnummer: K55513WW | UPC-code: 0 85896 55513 1

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT30103NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 


