Produkt
Blad

Gungande fotstöd
Artikelnummer: K58303WW | UPC-kod: 0 85896 58303 5

Fotstödet som
gungar.

Det gungande fotstödet är ett bekvämt, stabilt
stöd med en viktgräns på 136 kg (300 lbs) och 360°
vridstång, som erbjuder ergonomi och gör det
enklare för användaren att röra och sträcka på sig
när de sitter eller står. En stark halksäker stång av
strängsprutad aluminium hjälper till att förbättra
cirkulationen och avlasta tryck för bättre hälsa och
komfort under hela dagen.
Egenskaper inkluderar:
• Främjar att användaren rör och sträcker på sig
• Elegant design som kan användas när man sitter
eller står
• 360° vridstång
• Stark och stabil

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 o
 registrerade varumärken tillhör respektive ägare. © 2020
Kensington Computer Products Group, en avdelning av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT30123SE
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Främjar att användaren rör
och sträcker på sig
Hjälper till att förbättra
cirkulation och avlasta
tryck så att användaren
känner sig bekväm
hela dagen. Bidrar till
NEAT-rörelser (NonExercise Activity
Thermogenesis = Icketräningsaktivitetstermogenes)
som att gunga fötterna
och skriva på datorn
som hjälper till att öka
ämnesomsättningen och
hålla oss friska.

Elegant, flexibel design

360° vridstång

Diskret med låg profil,
passar i alla kontorsmiljöer.

Har utformats för att
hjälpa användaren röra
och sträcka på sina ben
och fötter under dagen för
att hjälpa till att förbättra
cirkulationen och avlasta
tryck.
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Stark, stabil grunddel och
stång
Stång av halksäker
strängsprutad aluminium
med en viktgräns på
136 kg (300 lbs). Upphöjda
kanter på stången och de
gummiförsedda fötterna
håller dina fötter och
fotstödet på plats.

Tekniska
specifikationer

Gungande fotstöd
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Produktens mått
Enhetens mått:

 redd: 559,3 mm (22,02”)
B
Längd: 218,1 mm (8,59”)
Höjd: 118,5 mm (4,67”)
360° roterbar aluminiumstång

Enhetens vikt

1,16 kg (2,57 lbs)

Viktgräns

136 kg (300 lbs)

Höljets färg och material:

 trängsprutad stång: Aluminium, rå färg
S
Ändlock: Pantone Cool Gray 3C, PC/ABS

Typ av förpackning

Brun låda

Förpackningens mått (enhet)

 redd: 654,5 mm (25,77”)
B
Längd: 268,3mm (10,56”)
Höjd: 149,0 mm (5,87”)

Förpackningens vikt (enhet)

1,79 kg (3,95 lbs)

Ytterförpackning:

4 styck

Förpackningens mått (huvudkartong)

 redd: 260 mm (10,24”)
B
Längd: 520 mm (20,47”)
Höjd: 626 mm (24,65”)

Förpackningens innehåll:

 ensington gungande fotstöd
K
Garantiinformation

Arbetstemperatur:

0 till 40 °C (32 till 104 °F)

Arbetstemperatur:

40 till 85 °C (40 till 185 °F)

Förvaringstemperatur:

30 till 65 °C (22 till 149 °F)

Relativ luftfuktighet:

5 % till 95 % icke-kondenserande

Förpackningens mått

Miljö

Ursprungsland, föreskrifter och garanti
Ursprungsland

Taiwan

Certifiering och överensstämmelse:

RoHS, REACH, CA Prop 65

Garanti

2 års global garanti
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