One-Touch.
Många möjligheter.
SmartFit® One-Touch
höjdjusterbara monitorarmar
Din bildskärm där du behöver det.

Varför använda en monitorarm?

Monitorarmar är ett av många ergonomiska skrivbordstillbehör som är populära i alla typer av kontor – från bås till
kontorslandskap och från traditionella tilldelade skrivbordsplatser till miljöer med flexibla skrivbordsplatser. De har blivit
mycket populära eftersom de ger en mer hälsosam och bekväm hållning, bättre produktivitet och är enkla att justera.
Ergonomi kan definieras som en bekväm passform mellan människor och tekniken som används för arbete. I kontoret
omfattar denna teknik alla verktyg på det typiska skrivbordet. Problemfri justering av bildskärmens höjd, djup och vinkel
låses upp av en monitorarm som låter användaren hitta personlig komfort och optimera produktiviteten.

Monitorarmar för en mer ergonomisk hållning
Vi observerade 335 datoranvändare1 i deras naturliga arbetsställning för att hitta eventuella samband mellan
arbetsstationskonfigurationen och hållningen. Individer som använde en monitorarm antog helt naturligt en mer
ergonomisk hållning.
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Egenskaper och fördelar
VESA® 75/100-kompatibel
Varje arm stöder platta eller böjda
bildskärmar i storleken 13–32” och
en vikt på upp till 9 kg
Engreppsjustering
Integrerade gasfjädrar låter
bildskärmar röra sig smidigt
upp, ned, framåt och bakåt

Kabelhanteringskanaler
Håll kablar organiserade
och ur vägen

SmartFit® färgjustering
Förenklar idealisk ergonomisk
höjdpositionering
Gränslös positionering
170–505 mm höjdjustering, ± 90° lutning och
180° svängningsjustering

Enkel att installera
C-klämma och genomföring som
installationsalternativ och medföljande
verktygssats för enklare borttagning

Kensington SmartFit® One-Touch serien
Förbättra hållningen, uppmuntra till rätt ögonriktning och stöd nack- och
axelkomfort. Kensingtons patenterade SmartFit®-teknik är ergonomiskt
utformad för att uppmuntra välbefinnande och öka produktiviteten. Den
underlättar rätt passform och låter användare justera bildskärmens höjd, djup
och vinkel för personlig komfort.
Enkel arm
K55470EU

• Engrepps justerbara armar med inbyggd gasfjädring förenklar höjdjusteringen
(170-505 mm), ger 180° svängning och monitorrotation, +/- 90° lutningsjustering
och låter bildskärmen röra sig smidigt upp, ned, framåt och bakåt för
fullständig rörelseartikulering
• Stöder 13”-32” platta eller böjda bildskärmar med en vikt på upp till 9 kg och
garanterar att bildskärmen är stabil i alla lägen
• Enkel att installera med medföljande snabbupplåsande avtagbar VESA®-platta
(75mm eller 100mm), C-klämma och genomföring som installationsalternativ

Dubbel arm
K55471EU

och medföljande verktygssats för enklare borttagning

1. Is a Monitor Arm Worth the Investment? Kensington White Paper, augusti 2019
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Fördelen med SmartFit®

Kensingtons One-Touch höjdjusterbara monitorarmar integrerar vår patenterade SmartFit®-teknik. SmartFit®
låter användare hitta sin egna optimala ergonomiska höjdinställning utan behov av specialverktyg eller utredning.

Varje Kensington SmartFit®-

Avgör din SmartFit®-färg genom

Matcha den SmartFit®-färgkodade

produkt har en färgkodad

att mäta din egen hand mot

justeringen med din egen

handkarta

handkartan

SmartFit®-färg för optimal
monitorposition.

Även tillgängligt – Kensington-sekretesskärmsfilter
Reducera risken för att oavsiktligt dela konfidentiell information med oönskade
personer. Tillgänglig för fler än 52 000 enheter inklusive bildskärmar, läs mer på
www.kensington.com/protectmyscreen
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