Productgegevensblad

SmartFit® SoleMate™ Pro Ergonomische Voetensteun
Onderdeelnummer: K50409EU
EAN-code: 5028252596695

De SmartFit® SoleMate™ Pro Ergonomische Voetensteun stimuleert een gezonde houding,
bevordert de doorbloeding en biedt extra comfort voor rug en benen. Ergonomisch ontworpen
voor het bevorderen van welzijn en een hogere productiviteit. De SmartFit SoleMate Pro
Ergonomische Voetensteun is voorzien van Kensington's gepatenteerde SmartFit technologie.
Hiermee kunt u eenvoudig de juiste stand kiezen en de hoogte en hoek volledig naar wens
aanpassen. Een ideale voetensteun voor moderne thuiswerkplekken of flexwerklocaties.
FUNCTIES EN VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomisch verantwoord ontwerp dat een gezonde houding stimuleert, de doorbloeding
bevordert en extra comfort voor rug en benen biedt
SmartFit® systeem maakt het eenvoudiger om de ideale ergonomische hoogte te kiezen op basis
van wetenschappelijk onderzoek, wat zorgt voor optimaal comfort en verbeterde productiviteit
In hoogte verstelbaar met posities tussen 90 en 120 mm (3,5-4,7 inch) voor ondersteuning van
gebruikers van alle lengtes
In hoek en schuinte verstelbaar zodat u de voetensteun naar wens kunt kantelen (in een hoek van
10-18° en een schuinte van 0-18°)
Vergrendelbaar voetpedaal waarmee u de voetensteun kunt verstellen zonder op te hoeven staan
Antislip onder- en bovenkant zorgen ervoor dat uw voeten en de voetensteun geurende de
werkdag op hun plek blijven
Eenvoudig te reinigen oppervlak kan met warm water worden schoongeveegd
Breed platform biedt volop ruimte voor gebruikers die hun voeten graag verder uit elkaar plaatsen
Niet-giftige materialen die onafhankelijk zijn gecertificeerd voor veiligheid en naleving van voorschriften
Professioneel prestatiegericht ontwerp combineert functionaliteit met een geraffineerd ontwerp en
duurzame onderdelen

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.
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TECHNISCHE GEGEVENS
PRODUCTAFMETINGEN
•

•

•

Afmetingen eenheid
o Breedte: 530 mm (20,9 inch)
o Diepte: 340 mm (13,4 inch)
o Hoogte: 90-120 mm (3,5-4,7 inch)
o Dikte platform: 20 mm (0,8 inch)
Productgewicht: 2,7 kg

•

SmartFit® hoogtes
o Groen: 120 mm (4,7 inch)
o Blauw: 110-115 mm (4,3-4,5 inch)
o Rood: 100-105 mm (3,9-4,1 inch)
o Geel: 90-95 mm (3,5-3,7 inch)
Verstelbaarheid schuinte: 0-18°

AFMETINGEN VERPAKKING
•
•

•

Type verpakking: Retail-doos
Afmetingen verpakking
o Breedte: 547 mm (21,5 inch)
o Diepte: 360 mm (14,2 inch)
o Hoogte: 110 mm (4,3 inch)
o Gewicht: 3,5 kg
Buitenste doos: 2-delig
o Breedte: 565 mm (22,2 inch)
o Diepte: 380 mm (15 inch)
o Hoogte: 240 mm (9,5 inch)
o Gewicht: 7,9 kg

•

Inhoud verpakking
o Een Kensington SmartFit Voetensteun
o Snelstartgids
o Garantie-informatie

•

Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% nietcondenserend

OMGEVING
•
•
•

Gebruikstemperatuur: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Temperatuur waarbij apparatuur niet werkt:
-40 tot 85 °C (-40 tot 185 °F)
Opslagtemperatuur: -30 tot 65 °C (-22 tot 149 °F)

MATERIAALSPECIFICATIES
•

Kleur en materiaal van behuizing: Grijs, ABS, HIPS

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE
•

•

Land van oorsprong: Taiwan
Certificeringen en compliance: RoHS, CA Prop 65,
REACH

•

Garantie: 2 jaar garantie wereldwijd

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.
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VOORKANT

Antislip
onderkant
Breed platform
530 mm (20,9 inch)

Vergrendelbaar
voetpedaal

SmartFit®
systeem

ZIJKANT

SmartFit® hoogtes
Groen: 120 mm (4,7 inch)
Blauw: 110-115 mm (4,3-4,5 inch)
Rood: 100-105 mm (3,9-4,1 inch)
Geel: 90-95 mm (3,5-3,7 inch)
Kantelhoeken
0-18°

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.
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