
Produktblad

SmartFit® universellt organiserande stativ för bärbara datorer 
Artikelnummer: K50826WW | UPC-kod: 0 85896 50826 7

Allt-i-ett-lösningen 
för att hantera 
skrivbordsinstallationen 
för din bärbara dator.

När din laptop är din arbetshubb och din primära skärm för allt från 

videokonferenser till kalkylblad vill du inte att den tar upp värdefullt 

skrivbordsutrymme. 

Ta din produktivitet till nästa nivå med SmartFit® universellt organiserande 

stativ för bärbara datorer. Stativet har fem mångsidiga höjdalternativ 

(för bärbara datorer upp till 16 tum) så att du kan anpassa skärmen till 

ögonhöjd samt dockningsstationsförvaring, enkel headsetåtkomst och 

smidig kabelhantering. 

Den här robusta och stabila allt-i-ett-lösningen som du sätter ihop 

på några minuter har allt du behöver för ett organiserat och effektivt 

skrivbord. 

Egenskaper inkluderar:

• SmartFit®-höjdjustering i fem nivåer

• Integrerad dockningsstationsförvaring

• Hängare för hörlurar

• Robust konstruktion i aluminiumlegering och stål

• Kabelhantering

• Förbättrad ventilation

• Enkel montering/demontering med medföljande verktyg

• Halkfri bas i gummi

• Viktkapacitet på 10 kg (22 lbs)
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SmartFit®-höjdjustering i 

fem nivåer

Gör att du slipper gissa 

den mest ergonomiska 

höjden för skärmen på 

din bärbara dator. Matcha 

bara din handstorlek med 

färgen på det medföljande 

schemat och ställ in 

höjden till motsvarande 

nivå så är du klar.

Integrerad docknings-  

stationsförvaring

En tygtäckt platta där en 

dockningsstation, telefon 

eller annat tillbehör får 

plats (för att säkerställa 

tillgänglighet till alla 

portar krävs eventuellt en 

portadapter på 90°för vissa 

dockningsstationer).

Robust konstruktion  

i aluminiumlegering och 

stål

Stödjer bärbara datorer på 

upp till 10 kg (22 lbs).

Hängare för hörlurar

Ser till att headsetet inte 

är i vägen när du inte 

använder det, men ändå 

nära till hands när du 

behöver det.

Kabelhantering

För ett städat skrivbord.

Förbättrad ventilation

Den ventilerade 

plattformen avleder värme 

och ser till att den bärbara 

datorn inte blir överhettad.

Enkel att sätta ihop

Tar bara några minuter att 

sätta ihop och alla verktyg 

du behöver medföljer.

Halkfri bas i gummi

Håller SmartFit® 

universellt organiserande 

stativ för bärbara datorer 

på plats och förhindrar 

att det glider runt på 

skrivbordet.
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specifikationer

SmartFit® universellt organiserande stativ för bärbara datorer 
Artikelnummer: K50826WW | UPC-kod: 0 85896 50826 7

Materialspecifikationer

Plattform för bärbara datorer Aluminium med vit färg

Halkskyddsremsor Silikon

Kolumn Aluminium med vit färg

Lock till kolumnen TPU

Bas SPCC

Tygtäckt dockningsförvaringsområde PC+ Oxford-tyg

Headsethängare Aluminium med vit färg

Produktens mått

Viktkapacitet 10 kg (22 lbs)

Skärmstorlek på bärbar dator som stöds Bärbara datorer på upp till 16 tum

Enhetens vikt 1,78 kg (3,93 lbs)

Höljets färg/material  Silver (aluminium), grå (Oxford-tyg),  
vit (aluminium+SPCC+TPU+PC)

Skrivbordsutrymme 238,7 x 235,8 mm (9,39 x 9,28 tum)

Detaljerade mått

Plattform för bärbara datorer  250 x 238,5 x 2,5 mm (9,84 x 9,38 x 0,09 tum)

Bas – hela 238,7 x 235,8 x 2 mm (9,39 x 9,28 x 0,07 tum)

Dockningsförvaringsområde (täckt med tyg) 210,4 x 105,4 x 1,5 mm ( 8,28 x 4,14 x 0,05 tum)

Central kolumn 254,5 x 40 x 40 mm ( 10,01 x 1,57 x 1,57 tum)

Förpackningens mått

Typ av förpackning  Kartong för detaljhandel (färgad)

Förpackningens mått  324 x 305 x 107 mm (12,75 x 12,00 x 4,21 tum)

Förpackningens vikt 2,53 kg (5,58 lbs)

Ytterförpackning 4 styck

Förpackningens innehåll  1 x SmartFit universellt organiserande stativ 
1 x installationsguide 
1 x garantiblad

Effekt och miljöförhållanden

Relativ luftfuktighet 85 % RL

Arbetstemperatur 0 till 45 °C (32 till 113 °F)

Förvaringstemperatur −20 till 70 °C (−4 till 158 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Garanti 2 år

Certifiering och överensstämmelse RoHS, REACH, Prop65

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 oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA 

och/eller andra länder. © 2022 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT36865SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 


