
WarmView™ Wellness Monitorstandaard met keramische verwarmer 

Artikelnummer K55464EU  |  EAN-code: 5028252599887

Werken met 
de heetste 
monitorverhoger 

Combineer de ergonomische voordelen van het verhogen van 

uw monitorhoogte en de wellnessvoordelen van persoonlijke 

temperatuurregeling met de Kensington WarmView™ Wellness 

Monitorstandaard met keramische verwarmer. Een ideale monitorverhoger 

voor de moderne thusiwerkplek en kantoren gericht op welzijn. 

• Ergonomisch ontwerp – bevordert een gezonde houding en biedt 

optimaal comfort voor nek en schouders. 

• Kensington Modulair ontwerp (octrooi aangevraagd) – waardoor u de 

verwarming kunt afwisselen met een verkoelende bureauventilator 

(K55855EU) of een luchtreiniger (K55462EU) om aan te sluiten op de 

verschillende seizoenen, omgevingen en persoonlijke voorkeuren. 

• Stijlvol en duurzaam – Past goed in een thuiskantoor of moderne zakelijke 

omgeving en ondersteunt monitoren en all-in-one pc's tot 27”.

• Draagbare 250W Keramische verwarming – Kan worden verwijderd 

en gebruikt als een stand-alone persoonlijke verwarming, met 

ventilatoraangedreven warmte voor bureau’s tot 1,1 vierkante meter. 

• Gecertificeerd 10-punts veiligheidssysteem – Omvat 

automatische uitschakeling, automatisch uit kantelschakelaar, 

oververhittingsbescherming, overstroombeveiliging, thermische 

smeltveiligheid, 18 seconden afkoelventilator, UL-94-V0 gecertificeerde 

brandvertragende kunststof, koelblijvende behuizing en beproefd 

veilige PTC-technologie voor een TÜV-gecertificeerde persoonlijke 

verwarming.
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Stand

Verwarming

Product
Sheet

Diepte: 240mm (9,5 in)Hoogte: 111mm (4,4 in)

Koel aanvoelende behuizing 

Verzonken achterkant 
(om gemakkelijk mee 

te nemen)

Keramische verwarming  
(verwijderbaar en draagbaar)

LED-indicatoren
(hoog en laag)

Automatisch uitschakeltimer 
(1, 2 en 4 uur)

Breedte: 381mm (15,0 in)

Massief stalen voet 
(max. belasting: 90,7kg of 200lbs)

Aan/uit-schakelaar  
(hoog, laag, uit)

WarmView™ Wellness Monitorstandaard met keramische verwarmer 

Artikelnummer K55464EU  |  EAN-code: 5028252599887

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. 

© 2019 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT24073NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP: +31 (0)30 6346060 • contact@kensington.com 



Gewichtscapaciteit

Ondersteuningscapaciteit   Ondersteunt maximaal één 27-inch monitor 
iMac of alles-in-één-pc

Complete gewichtsondersteuning  90,7kg (200 lbs) 

 
Persoonlijke verwarming

Stroomuitvoer   250 watt; tweepolige stekker (EU) en 
driepolige stekker (VK)

Spanning 110-120VAC 50/60Hz (K55464NA) 
 220-240VAC 50/60Hz (K55464EU/AU)

Netsnoer VS: 180cm (70.9in) (K5546NA) 
 EU/VK: 120cm (47.2in) (K55464EU) 
 AU: 120cm (47.2in) (K55464AU))

Warmte-uitstraling  PTC Keramische warmtetechnologie

Aanraakschakeling   3 standen - hoge temperatuur, lage 
temperatuur, uitschakelen (stand-by)  

Timerinstelling   Automatische uitschakeling in 1, 2 of 4 uur 
(uren)

Fysieke schakelaar  Totale stroomregeling

Efficiency  Snel opwarmen binnen 5 seconden

Dekkingsgebied  tot 1,1 meter (12 vierkante voet)

 Koel aanvoelende behuizing

  Veiligheidsmechanisme kantelbeveiliging 
oververhittingsbescherming 
overstroombescherming  
      (230V met 5A / 120V met 10A) 
Thermische smeltveiligheid  
Ventilator draait nog eens 18 seconden  
      nadat verwarming is uitgeschakeld  
UL-94-V0 gecertificeerd plastic materiaal,  
      hoogste standaard brandvertraging 
Automatische uitschakeling timer

LED-indicator  Stroom aan: Blauw 
 Stroom uit: Uit 
 3 LED-indicators voor timer 
 2 LED-indicators voor instellingen hoog/laag

Geluid laag decibel  Hoge snelheid: <50dBA 
 Lage snelheid: <40dBA 

Technische  
gegevens
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Productafmetingen

Afmetingen monitorstandaard  Breedte: 381mm (15in) 
 Diepte: 240mm (9.5in) 
 Hoogte: 111mm (4,4 in)

Afmetingen verwarmingseenheid Breedte: 194mm (7.6in) 
 Hoogte: 92mm (3.6in) 
 Diepte: 82mm (3.2in)

Gewicht unit Monitorstandaard: 2,42kg (5.34lbs) 
 Persoonlijke kachel: 0,59kg (1.3lbs) 
  Monitorstandaard met kachel: 3,01kg 

(6.64lbs)

Kleur en materiaal behuizing Wit/MDF voor tafelblad 
 Staal met lak voor de bodemstructuur 
 SECC voorgaas 
 UL-94-V0 gecertificeerd ABS (Chimei PA-765A) 
 Stroomsnoer: HPN-materiaal

 
Afmetingen verpakking

Verpakkingsstijl Retailverpakking

Verpakkingsspecificaties   Breedte: 198mm (7.8in) 
Diepte: 157mm (6.2in) 
Hoogte: 98mm (3.9in) 
Gewicht: 0,89kg (1.96lbs)

Inhoud verpakking   Eén monitorstandaard 
Eén verwarming met AC-stroomsnoer  
Een gebruiksaanwijzing  
Garantie-informatie 

Specificaties Master Carton   2 stukken  
Breedte: 445mm (17.5in) 
Diepte: 285mm (11.2in) 
Hoogte: 130mm (5.1in) 
Gewicht: 3,32kg (7.32lbs)

 
Omgeving

Bedrijfstemperatuur  0 tot 40° C (32 tot 104° F)

Relatieve luchtvochtigheid Tot 70% niet-condenserend
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Land van oorsprong 
juridische vereisten en garantie

Land van oorsprong China

Certificaten en naleving K44464NA - FCC Part 15B, ICES-003,  
       ANSI/UL 1278, PSE 
 K55464EU - CE (LVD, EMC, RoHS, ErP),  
       GS-markering, RCM, CCC, KCC, WEEE 

Garantie 2 jaar wereldwijde garantie

 
 
Speciale opmerkingen

Verwante producten   WarmView™ Wellness Monitorstandaard met 
keramische verwarming [K55464NA/EU/AU]

 WarmView™ verwarming [K55465NA / EU] 

  CoolView™ Wellness Monitorstandaard met 
bureauventilator [K55855WW/EU]

  FreshView™ Wellness Monitorstandaard met 
luchtreiniger [K55460WW/EU] 

 FreshView™-luchtreiniger [K55462WW/EU] 

  FreshView™ Vervangende filter voor de 
luchtreiniger [K55463WW/EU]
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