
Plaats uw monitor op een hogere positie voor 
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SmartFit® Extra Wide Monitor Stand voor monitors tot 27"
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Dankzij het gepatenteerde SmartFit-
systeem van Kensington plaatst u 
zonder een specialist te raadplegen 
uw monitor eenvoudig op de juiste 
hoogte. Hiermee voorkomt u nek-, 
rug-, en oogklachten. De extra 
brede monitorstandaard heeft drie 
verschillende hoogtes en biedt 
plaats aan grotere monitors. Onder 
het platform is ruimte voor een 
toetsenbord of andere spullen zodat 
u uw bureau netjes kunt houden.

Functies en voordelen:
• Met het SmartFit® System kunt u met gebruik van 

de kleurencode de monitor op een hoogte zetten die 
voor u geschikt is. Er zijn 3 verschillende hoogtes die 
u kunt instellen door de verhogers op de gewenste 
stand te plaatsen

• De standaard positioneert de monitor op 
ooghoogte en verlaagt hiermee de belasting van de 
ogen en nek

• Het extra brede universele platform is geschikt 
voor alle monitors met een afmeting tot 27" en een 
gewicht van maximaal 18 kilo

• Een opgeruimd bureau dankzij de ruimte tussen de 
voeten onder de standaard, waar voldoende plaats 
is voor een volledig toetsenbord (524 mm)

Waarom op Kensington vertrouwen?
Al meer dan 20 jaar is Kensington het merk dat professionals 
kiezen wanneer zij op zoek zijn naar innovatieve en 
comfortabele ergonomische oplossingen voor hun bedrijf of 
kantoor aan huis. Het SmartFit-systeem is gebaseerd op een 
studie van het Amerikaanse leger en is een unieke oplossing 
om blessures en aandoeningen te voorkomen die gerelateerd 
zijn aan het werken op een laptop. Dit product is gemaakt van 
hoogwaardige onderdelen en is zeer duurzaam.
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