
Combineer de ergonomische voordelen van een verhoogde monitor met de welzijnsvoordelen van 
geavanceerde luchtzuivering met de Kensington FreshView™ Wellness-monitorstandaard met luchtreiniger. 
Met de stalen basis verhoogt u de monitor tot een optimale kijkhoogte, wat zorgt voor een gezondere houding 
en een verbeterde productiviteit. Een stille geïntegreerde luchtreiniger maakt gebruik van geavanceerde 
filtratietechnologie om fijne deeltjes (PM2.5) en vluchtige organische stoffen (VOS) te verwijderen voor een 
frisser kantoor. Het slanke 2-in-1 ontwerp (patent aangevraagd) biedt een gezondere en beter georganiseerde 
werkomgeving en neemt weinig ruimte in op het bureau. Een ideale monitorverhoger voor moderne kantoren 
die zijn gericht op het welzijn van werknemers. Ondersteunt iMac en externe monitoren tot 27 inch.

De frisse monitorstandaard 
FreshView™ Wellness-monitorstandaard met luchtreiniger

Ergonomisch 
ontwerp

Voor kantoren goedgekeurd 
geluidsniveau (< 35/45 dBa)

Energiezuinige 
USB-stroomvoorziening

Ozonvrij
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Kenmerken en voordelen:
• Ergonomisch ontwerp ondersteunt een gezonde houding en optimaliseert het comfort 

voor de nek en schouders door de monitor te verhogen tot een optimale kijkhoogte en 
biedt meer omgevingscomfort voor een verhoogde productiviteit

• Stalen basis biedt stijlvolle en duurzame ondersteuning voor monitoren en alles-in-één-pc’s 
tot 27 inch (max. belasting: 90,7 kg)

• 3-in-1 luchtzuiveringssysteem zonder ozon gebruikt een voorfilter met actieve koolstof en 
een HEPA 11-filter om 95% van veel voorkomende verontreinigende stoffen te verwijderen, 
waaronder PM2.5, schimmel, bacteriën, stof, deeltjes en VOS-geurtjes en -gassen die 
worden veroorzaakt door roken, nieuwbouw, nieuw meubilair, huisdieren en koken (gaat 

maximaal 2000 uur mee; vervangingskits verkrijgbaar - K55463WW)

• Apparaat met USB-voeding eenvoudig aan te sluiten op een USB-poort op een 
dockingstation, laptop, powerbank of mobiele voedingsadapter voor stille (35/45 dBA) en 
energiezuinige luchtzuivering op de werkplek

• Draagbare luchtreiniger kan worden verwijderd en gebruikt als een zelfstandige luchtreiniger 
(19,3 cm x 16,5 cm x 9,1 cm) in andere persoonlijke ruimtes of cubicles tot 1,5 vierkante meter 

• Kabelbeheersysteem met magnetische klemmen om snoeren bij elkaar te houden voor 
een opgeruimde werkplek 

• Modulair ontwerp van Kensington (patent aangevraagd) biedt meer comfort 
en productiviteit doordat u de luchtreiniger kunt verwisselen met verkoelende 
bureauventilator (K55855WW) of een geïntegreerde verwarming (binnenkort verkrijgbaar: 

K55465NA) afhankelijk van het jaargetijde, de omgeving of uw persoonlijke voorkeuren

FreshView™ Wellness-
monitorstandaard met 

luchtreiniger 
K55460WW

Waarom kunt u op 
Kensington vertrouwen? 
Kensington begrijpt dat de juiste 

kantooromgeving productiviteit 

ondersteunt en presenteert met trots 

de eerste kantooraccessoires die een 

ergonomisch ontwerp combineren 

met gezondheidsvoordelen. Innovatie, 

kwaliteit en betrouwbaarheid hebben 

ervoor gezorgd dat Kensington al 

meer dan 20 jaar The Professionals’ 

ChoiceTM is op het gebied van 

ergonomische accessoires.

Voordelen van een werkplek 
waarbij welzijn centraal staat 
Uit onderzoek blijkt dat een optimaal 

ontworpen werkplek bevorderlijk is 

voor zowel welzijn als productiviteit. 

Het zorgt voor een gezonde 

werkhouding en minder ziekteverzuim, 

naast een betere luchtkwaliteit 

binnenshuis en een verhoogde 

activiteit van de werknemers. Een 

juiste werkhouding, ondersteuning 

voor de juiste ooghoogte en een 

betere luchtkwaliteit binnenshuis zijn 

slechts enkele manieren waarop de 

FreshView Wellness-monitorstandaard 

met luchtreiniger het welzijn van 

werknemers stimuleert.  

 

Aanwezige bronnen

PM2.5 Rookzuivering Anti-huismijt en 
anti-allergie

Stofzuivering Geur- en chemische 
zuivering


