Product
Sheet

SmartFit® One-Touch
In hoogte verstelbare Monitor Arm Family
Zilvergrijze Single Monitor Arm – Artikelnummer: K55470EU | EAN: 5028252597128
Zilvergrijze Dual Monitor Arm – Artikelnummer: K55471EU | EAN: 5028252597135
Zwarte Single Monitor Arm – Artikelnummer: K59600WW | UPC: 85896596004
Zwarte Dual Monitor Arm – Artikelnummer: K59601WW | UPC: 85896596011

De volledig
beweegbare
monitorarm met
het gemak van
One-Touch.

Met de SmartFit® One-Touch in hoogte verstelbare monitorarm is het
makkelijk om de juiste monitorhoogte (en een neutrale, comfortabele
houding) te vinden met zijn gepatenteerde SmartFit®-systeem en volledig
beweegbare ontwerp. De robuuste bouw garandeert stabiliteit in elke
positie en de monitorsteun met gasvering maakt het aanpassen van
de hoogte, diepte en hoek van de monitor moeiteloos, van liggende tot
staande positie.
Functies zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•

SmartFit®-systeem
One-Touch verstelbare arm
Robuust en op stabiliteit gericht ontwerp
Makkelijke, niet-permanente installatie
Kabelbeheersysteem
Kensington-duurzaamheid
Snel los te maken, afneembare VESA-montage
Getest om te voldoen aan ANSI/BIFMA-prestatie- en -veiligheidsnormen

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de
naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk
van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2020 Kensington
Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT29441NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP:: contact@kensington.com
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Sheet

SmartFit® One-Touch
In hoogte verstelbare Monitor Arm Family
Zilvergrijze Single Monitor Arm – Artikelnummer: K55470EU | EAN: 5028252597128
Zilvergrijze Dual Monitor Arm – Artikelnummer: K55471EU | EAN: 5028252597135
Zwarte Single Monitor Arm – Artikelnummer: K59600WW | UPC: 85896596004
Zwarte Dual Monitor Arm – Artikelnummer: K59601WW | UPC: 85896596011

Het SmartFit® System maakt het makkelijk om
in een paar seconden een comfortabele, neutrale
houding te vinden voor het op de lange termijn
voorkomen van digitale oogvermoeidheid (computer
vision syndrome), nekpijn door computergebruik
(tech neck) en schouderpijn door het zitten achter
een bureau.

De One-Touch in hoogte verstelbare monitorarm
met ingebouwde gasveer biedt totale controle
over de positie van de monitor door de moeiteloze
aanpassing van de hoogte, diepte en hoek —
met (170 mm – 505 mm) hoogteaanpassing,
+/-90° zwenking en monitorrotatie en +/-90°
kantelaanpassing.

Met de spanningsaanpassing met tegengewicht
kunt u de arm 'strakker' of 'losser' maken om een
scala aan monitorgewichten met hetzelfde gemak
en dezelfde stabiliteit te ondersteunen (inbussleutel
bijgeleverd).

Het robuuste en op stabiliteit gerichte ontwerp
ondersteunt veilig een 13 inch (33 cm) – 34 inch
(86 cm) platte of gebogen monitor tot een gewicht
van 9 kg. Getest om te voldoen aan ANSI/BIFMAprestatie- en -veiligheidsnormen. De Kensingtonduurzaamheid garandeert nog jarenlang een meer
ergonomische bureauopstelling met een juiste
monitorhoogte.

Een eenvoudige, niet-permanente installtie
door middel van montage met een C-klem (dikte
bureaublad: 10 mm – 85 mm) of kabelklem
(dikte bureaublad: 10 mm – 80 mm); diameter
kabelklemgat 10,5 mm – 50 mm. Installatie is nietpermanent en laat geen sporen achter. Toolkit voor
gemakkelijk verwijdering is inbegrepen. Een snel
los te maken, afneembare VESA-plaat (75 mm of
100 mm) maakt de volledig beweegbare arm ideaal
voor monitoren met VESA-bevestiging.

Het kabelbeheersysteem ordent en verbergt snoeren
terwijl de arm uw externe monitor optilt en uit de
weg houdt. Zo worden kabels opgeruimd en wordt
meteen kostbare ruimte op het bureau

Technische
gegevens

SmartFit® One-Touch
In hoogte verstelbare Monitor Arm Family
Zilvergrijze Single Monitor Arm – Artikelnummer: K55470EU | EAN: 5028252597128
Zwarte Single Monitor Arm – Artikelnummer: K59600WW | UPC: 85896596004

Materiaalspecificaties
Kleuren

Zilvergrijs of zwart

Materiaal

Aluminium, plastic en staal

Land van herkomst, juridische vereisten en garantie
Land van herkomst

China

Certificering en conformiteit

RoHS, Prop 65, BIFMA

Garantie

2 jaar beperkte garantie

Productafmetingen – K55470EU (Zilvergrijs) / K59600WW (Zwart) – Enkele arm
Productafmetingen

Diepte: 115 mm
Breedte: 590 mm
Hoogte: 665 mm

Productgewicht

3,34 kg

Maximale armhoogte (bureaublad tot midden VESA-plaat) 505 mm
Minimale armhoogte (bureaublad tot midden VESA-plaat) 170 mm
Maximaal armbereik

525 mm

Minimaal armbereik

465 mm

Ondersteunde schermafmetingen

13 inch (33 cm) – 34 inch (86 cm)

Dikte bureaublad

 -klem: 10 mm – 85 mm
C
Kabelklem: 10 mm – 80 mm

Gewichtscapaciteit

Tot 9 kg

Installatie – Kabelklem – Diameterbereik

10,5 mm – 50 mm

VESA-montage aanpassing (kantelen, pannen, rotatie)

+/-90°

Zwenkhoek arm (scharnier boven)

+/-180°

Zwenkhoek arm (scharnier onder)

+/-135°

Afmetingen verpakking – K55470EU (Zilvergrijs) / K59600WW (Zwart) – Enkele arm
Type verpakking

Bruine doos (met zwart/wit etiket)

Bruine doos

Diepte: 31,50 cm
Breedte: 48,59 cm
Hoogte: 11,43 cm
Gewicht: 4,22 kg

Masterverpakking (inhoud: 4 stuks)

Diepte: 51,44 cm
Breedte: 33,35 cm
Hoogte: 47,96 cm
Gewicht: 17,78 kg

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de
naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk
van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2020 Kensington
Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT29441NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP:: contact@kensington.com

Technische
gegevens

SmartFit® One-Touch
In hoogte verstelbare Monitor Arm Family
Zilvergrijze Dual Monitor Arm – Artikelnummer: K55471EU | EAN: 5028252597135
Zwarte Dual Monitor Arm – Artikelnummer: K59601WW | UPC: 85896596011

Materiaalspecificaties
Kleuren

Zilvergrijs of zwart

Materiaal

Aluminium, plastic en staal

Land van herkomst, juridische vereisten en garantie
Land van herkomst

China

Certificering en conformiteit

RoHS, Prop 65, BIFMA

Garantie

2 jaar beperkte garantie

Productafmetingen – K55471EU (Zilvergrijs) / K59601WW (Zwart) – Dubbele arm
Productafmetingen

Diepte: 125 mm
Breedte: 1100 mm
Hoogte: 670 mm

Productgewicht

6,03 kg

Maximale armhoogte (bureaublad tot midden VESA-plaat) 505 mm
Minimale armhoogte (bureaublad tot midden VESA-plaat) 170 mm
Maximaal armbereik

525 mm

Minimaal armbereik

465 mm

Ondersteunde schermafmetingen

13 inch (33 cm) – 34 inch (86 cm)

Dikte bureaublad

 -klem: 10 mm – 85 mm
C
Kabelklem: 10 mm – 80 mm

Gewichtscapaciteit

Tot 9 kg

Installatie – Kabelklem – Diameterbereik

10,5 mm – 50 mm

VESA-montage aanpassing (kantelen, pannen, rotatie)

+/-90°

Zwenkhoek arm (scharnier boven)

+/-180°

Zwenkhoek arm (scharnier onder)

+/-135°

Afmetingen verpakking – K55471EU (Zilvergrijs) / K59601WW (Zwart) – Dubbele arm
Type verpakking

Bruine doos (met zwart/wit etiket)

Bruine doos

Diepte: 13,21 cm
Breedte: 57,15 cm
Hoogte: 46,48 cm
Gewicht: 7,80 kg

Masterverpakking (inhoud: 2 stuks)

Diepte: 58,67 cm
Breedte: 48,26 cm
Hoogte: 25,40 cm
Gewicht: 16,60 kg

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de
naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk
van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2020 Kensington
Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT29441NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP:: contact@kensington.com

