
One-Touch. 
Vele mogelijkheden.

SmartFit® One-Touch  
In hoogte verstelbare monitorarmen

Uw monitor waar deze nodig is.



Waarom een monitorarm gebruiken?

Monitorarmen zijn één van de vele ergonomische bureau-accessoires die momenteel veel in kantoren worden gebruikt, of het 
nu gaat om gesloten of open kantoortuinen, traditionele kantoren met vaste werkplekken of werkomgevingen met flexibele 
werkplekken. Ze zijn populair geworden vanwege hun ondersteuning van een gezondere, comfortabelere werkhouding, 
grotere productiviteit en het gemak waarmee ze kunnen worden aangepast. 

Ergonomie kan worden omschreven als een comfortabele pasvorm tussen mensen en de technologie waarmee ze werken. In 
kantooromgevingen omvat deze techniek alle hulpmiddelen die op een gemiddeld bureau aanwezig zijn. Met een monitorarm 
kunnen de hoogte, diepte en hoek van een monitor moeiteloos worden aangepast. Op deze wijze kunnen gebruikers hun 
werkplek aanpassen aan hun persoonlijke eisen en hiermee hun productiviteit bevorderen.
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We hebben 335 computergebruikers1 geobserveerd in hun eigen natuurlijke werkomgeving om een verband te vinden tussen 
werkplekinrichting en houding. Individuen die een monitorarm gebruikten, namen automatisch een betere houding aan.

Monitorarmen voor een ergonomisch optimale houding

van de geobserveerde gebruikers bogen 

hun bovenlijf in mindere mate

van de gebruikers bogen hun 

nek in mindere mate 

50,6% 27,4% 42,5%

strekten hun nek minder 

naar voren



Compatibel met VESA® 75/100
Elke arm ondersteunt platte  

of gebogen monitors van  
13-32 inch, tot 9 kg

Ongelimiteerde positionering
Aanpassing van hoogte 

(170-505 mm), kanteling (± 90°)  
en zwenkrotatie (180°)

Gemakkelijk te installeren
Bevestigingsopties met C-klem en 
kabeldoorvoer en inclusief een toolkit 
om het verwijderen te vereenvoudigen

Kabelbeheerkanalen
Houd uw kabels geordend en 
opgeruimd

SmartFit®-kleuraanpassing
Vereenvoudigt positionering op 
de ideale ergonomische hoogte

One-Touch-aanpassing
Met de geïntegreerde gasveren 
kunnen de monitors eenvoudig 
omhoog, omlaag, naar voren en 
naar achteren worden verplaatst

Functies en voordelen
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De Kensington SmartFit® One-Touch-serie
Verbeter houding, optimaliseer oogpositie en ondersteun nek-en schoudercomfort. 

Ergonomisch ontworpen voor het bevorderen van welzijn en een hogere 

productiviteit, met de gepatenteerde SmartFit®-technologie van Kensington. 

Met deze technologie kunnen gebruikers de hoogte, diepte en hoek van hun 

monitor gemakkelijk aanpassen voor individueel comfort. 

• De One-Touch aanpasbare armen met ingebouwde gasveer zijn eenvoudig 

in hoogte verstelbaar (170-505 mm), bieden 180° zwenk- en monitorrotatie, 

+/- 90° kantelverstelling en laten de monitor probleemloos omhoog, omlaag, 

naar voren en naar achteren verplaatsen voor volledige bewegingsruimte

• Ondersteunt platte of gebogen monitors van 13-32 inch met een gewicht 

tot 9 kg en garandeert dat de monitors in elke positie stabiel zijn.

• Gemakkelijk te installeren met een bijgeleverde, snel los te maken, afneembare 

VESA®-plaat (75 mm of 100 mm), bevestigingsopties met C-klem en kabeldoorvoer, 

en inclusief een toolkit om het verwijderen te vereenvoudigen

Enkele arm
K55470EU

Dubbele arm
K55471EU

1. Is a Monitor Arm Worth the Investment? Kensington White Paper, augustus 2019



Het voordeel van SmartFit®

De One-Touch in hoogte verstelbare monitorarmen van Kensington bevatten onze gepatenteerde SmartFit®-technologie. 

Met SmartFit® kunnen gebruikers hun eigen ergonomisch optimale hoogte bepalen, zonder dat daar specialistische 

hulpmiddelen of evaluaties voor nodig zijn.
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Bij elk Kensington SmartFit®-

product wordt een handkaart met 

kleurcoderingen meegeleverd

Bepaal jouw SmartFit®-kleur door 

je hand op de handkaart te leggen

Gebruik je SmartFit®-kleur om met 

dezelfde SmartFit®-kleurcodering 

de optimale monitorpositie te 

bepalen

Ook beschikbaar: Kensington Privacy Filters 
Verminder het risico op het ongewild delen van vertrouwelijke gegevens met 
pottenkijkers. Beschikbaar voor meer dan 52.000 apparaten, waaronder monitors. Ga 
voor meer informatie naar https://www.kensington.com/nl-nl/privacy-screen-filter


