Produkt
Blad

SmartFit® familj av engrepps
höjdjusterbara monitorarmar
Silvergrå, enkel monitorarm – Artikelnummer: K55470EU | EAN: 5028252597128
Silvergrå, dubbel monitorarm – Artikelnummer: K55471EU | EAN: 5028252597135
Svart enkel monitorarm – Artikelnummer: K59600WW | UPC: 85896596004
Svart dubbel monitorarm – Artikelnummer: K59601WW | UPC: 85896596011

Den helt ledade
monitorarmen med
enkelheten i ett
enda grepp.

SmartFit® engrepps höjdjusterbara monitorarm gör det enkelt att ställa
in en lämplig monitorhöjd (och en neutral, bekväm hållning) med sitt
patenterade SmartFit®-system och helt ledade design. Den slittåliga
konstruktionen ger garanterat stabilitet i varje position samtidigt
som dess gasfjäderbaserade monitorfäste gör det jättelätt att justera
monitorns höjd, djup och vinkel – från liggande till stående läge.
Funktioner inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•
•

SmartFit®-systemet
Engrepps justerbar arm
Slittålig, stabilitetsfokuserad design
Enkel, icke-permanent installation
Kabelhanteringssystem
Slittålighet från Kensington
Snabbfrigjort, löstagbart VESA-fäste
Testat för att uppfylla prestanda- och säkerhetsstandarderna
ANSI/BIFMA

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader.
Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The
Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och o
 registrerade varumärken
tillhör sina respektive ägare. © 2020 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt.
CBT29441EN

FÖR MER INFORMATION KONTAKTAR DU: contact@kensington.com

Produkt
Blad

SmartFit® familj av engrepps
höjdjusterbara monitorarmar
Silvergrå, enkel monitorarm – Artikelnummer: K55470EU | EAN: 5028252597128
Silvergrå, dubbel monitorarm – Artikelnummer: K55471EU | EAN: 5028252597135
Svart enkel monitorarm – Artikelnummer: K59600WW | UPC: 85896596004
Svart dubbel monitorarm – Artikelnummer: K59601WW | UPC: 85896596011

SmartFit®-systemet gör det enkelt att hitta en
bekväm, neutral hållning på några sekunder
i syfte att på lång sikt förhindra digital
ögonbelastning (syntrötthet på grund av
datorskärmar), smärta på grund av datornacke
(mobilnacke) och axelsmärtor på grund att ha
suttit vid ett skrivbord

Engrepps höjdjusterbar monitorarm med
inbyggd gasfjäder ger dig total kontroll
över monitorns position genom en smidig
justering av dess höjd, djup och vinkel –
med 170–505 mm höjdjustering, +/-90°
svängning och monitorrotation samt +/-90°
lutningsjustering.

Med justeringen av motviktsspänning kan du
”dra åt” eller ”lossa” armen så att den kan bära
en mängd olika monitorvikter med samma
smidighet och stabilitet (insexnyckel ingår).

Den slittåliga, stabilitetsfokuserade designen
kan på ett säkert sätt bära 13–34 tums
platta eller krökta skärmar som väger upp
till 9 kg (19,8 lbs). Kensingtons slittålighet
har testats för att uppfylla prestandaoch säkerhetsstandarderna ANSI/BIFMA
och ger garanterat en mer ergonomisk
skrivbordskonfiguration med en lämplig
datorskärmshöjd i flera år framöver.

Enkel, icke-permanent installation som är
monterbar med C-klämma (tjockleksintervall
för skrivbord på 10–85 mm) eller öljett
(tjockleksintervall för skrivbord på 10–80 mm,
öljett med håldiagram 10,5–50 mm).
Installationen är icke-permanent och
lämnar inga märken, den är lätt att ta bort –
verktygssats ingår. En snabbfrigjord, löstagbar
VESA 75/100-platta gör den helt ledade armen
optimal för VESA-monterbara monitorer.

Kabelhanteringssystemet ordnar och döljer
kablar medan armen lyfter upp den externa
monitorn och ur vägen, undanröjer kablar och
frigör dyrbart skrivbordsutrymme på en och
samma gång

Tekniska
specifikationer

SmartFit® familj av engrepps
höjdjusterbara monitorarmar
Silvergrå, enkel monitorarm – Artikelnummer: K55470EU | EAN: 5028252597128
Svart enkel monitorarm – Artikelnummer: K59600WW | UPC: 85896596004

Materialspecifikationer
Färger

Silvergrå eller svart

Material

aluminium, plast, stål

Ursprungsland, föreskrifter och garanti
Ursprungsland

Kina

Certifieringar och efterlevnad

RoHS, Prop 65, BIFMA

Garanti

2 års begränsad garanti

Produktens mått – K55470EU (silvergrå) / K59600WW (svart) – enkel arm
Produktens mått

 jup: 115 mm (4,5 tum)
D
Bredd: 590 mm (23,2 tum)
Höjd: 665 mm (26,2 tum)

Produktens vikt

3,34kg (7,4 lbs)

Maximal armhöjd (skrivbord till mitten av VESA-platta)

505 mm (19,9 tum)

Minimal armhöjd (skrivbord till mitten av VESA-platta)

170 mm (6,7 tum)

Maximal armräckvidd

525 mm (20,7 tum)

Minimal armräckvidd

465 mm (18,3 tum)

Bärvikt för skärmstorlek

13–34 tum

Tjockleksintervall för skrivbord

 -klämma: 10–85 mm (0,39–3,3 tum)
C
Öljett: 10–80 mm (0,39–3,1 tum)

Viktkapacitet

Upp till 9 kg (19,8 tum)

Installation – Öljett – Diameteromfång

10,5–50 mm (0,41–1,97 tum)

VESA-monteringsjustering (lutning, panorering, rotation)

+/-90°

Justering av armsvängning (övre led)

+/-180°

Justering av armsvängning (lägre led)

+/-135°

Förpackningens mått: – K55470EU (silvergrå) / K59600WW (svart) – enkel arm
Förpackningsstil

Brun låda (med svartvit etikett)

Brun låda

 jup: 31,5cm (12,4 tum)
D
Bredd: 49,6cm (19,1 tum)
Höjd: 11,4cm (4,5 tum)
Vikt: 4,22 kg (9,30 lbs)

Huvudförpackning (innehåll: 4 delar)

 jup: 51,4cm (20,3 tum)
D
Bredd: 33,35cm (13,1 tum)
Höjd: 48,0cm (18,9 tum)
Vikt: 17,8 (39,2 lbs)

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader.
Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The
Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och o
 registrerade varumärken
tillhör sina respektive ägare. © 2020 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt.
CBT29441EN

FÖR MER INFORMATION KONTAKTAR DU: contact@kensington.com

Tekniska
specifikationer

SmartFit® familj av engrepps
höjdjusterbara monitorarmar
Silvergrå, dubbel monitorarm – Artikelnummer: K55471EU | EAN: 5028252597135
Svart dubbel monitorarm – Artikelnummer: K59601WW | UPC: 85896596011

Materialspecifikationer
Färger

Silvergrå eller svart

Material

aluminium, plast, stål

Ursprungsland, föreskrifter och garanti
Ursprungsland

Kina

Certifieringar och efterlevnad

RoHS, Prop 65, BIFMA

Garanti

2 års begränsad garanti

Produktens mått – K55471EU (silvergrå) / K59601WW (svart) – dubbel arm
Produktens mått

 jup: 125mm (4,9 tum)
D
Bredd: 1100mm (43,3 tum)
Höjd: 670mm (26,4 tum)

Produktens vikt

6,03kg (13,3 lbs)

Maximal armhöjd (skrivbord till mitten av VESA-platta)

505 mm (19,9 tum)

Minimal armhöjd (skrivbord till mitten av VESA-platta)

170mm (6,7 tum)

Maximal armräckvidd

525 mm (20,7 tum)

Minimal armräckvidd

465 mm (18,3 tum)

Bärvikt för skärmstorlek

13–34 tum

Tjockleksintervall för skrivbord

 -klämma: 10–85 mm (0,39-3,30 tum)
C
Öljett: 10–80 mm (0,39-3,10 tum)

Viktkapacitet

Upp till 9 kg (19,8 tum)

Installation – Öljett – Diameteromfång

10,5–50 mm (0,41–1,97 tum)

VESA-monteringsjustering (lutning, panorering, rotation)

+/-90°

Justering av armsvängning (övre led)

+/-180°

Justering av armsvängning (lägre led)

+/-135°

Förpackningens mått – K55471EU (silvergrå) / K59601WW (svart) – dubbel arm
Förpackningsstil

Brun låda (med svartvit etikett)

Brun låda

 jup: 13,2 cm (5,2 tum)
D
Bredd: 57,2 cm (22,5 tum)
Höjd: 46,5 cm (18,3 tum)
Vikt: 7,8 kg (17,2 lbs)

Huvudförpackning (innehåll: 2 delar)

 jup: 58,7 cm (23,1 tum)
D
Bredd: 48,3 cm (19,0 tum)
Höjd: 25,4 cm (10,0 tum)
Vikt: 16,6 kg (36,6 lbs)

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader.
Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The
Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och o
 registrerade varumärken
tillhör sina respektive ägare. © 2020 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt.
CBT29441EN

FÖR MER INFORMATION KONTAKTAR DU: contact@kensington.com

