De gebruiksvriendelijke monitorarm met het
gemak van One-Touch
Kensington SmartFit® One-Touch in hoogte verstelbare dual monitorarm
Verbeter uw houding, bevorder een goede oogpositie en ondersteun
nek- en schoudercomfort met de Kensington SmartFit® One-Touch
in hoogte verstelbare dual monitorarm. De SmartFit One-Touch in
hoogte verstelbare dual monitorarm, die ergonomisch is ontworpen
voor het bevorderen van welzijn en een hogere productiviteit, bevat
de SmartFit-technologie waar Kensington patent op heeft. Met deze
technologie kunnen gebruikers de hoogte, diepte en hoek van hun
monitors gemakkelijk aanpassen voor individueel comfort. Houd
monitors stabiel in elke positie, of u deze nu horizontaal, verticaal,
boven elkaar of naast elkaar plaatst. Een ideale monitorarm voor
het moderne kantoor en een perfecte aanvulling op de SmartFit Sit/
Stand Desk (K52804WW).

Ergonomisch
ontwerp

SmartFit®systeem

Functies en voordelen:
• Het SmartFit®-Systeem maakt het eenvoudig om de ideale ergonomische hoogte te kiezen op basis van wetenschappelijk
bewezen onderzoek om comfort te ondersteunen

• De One-Touch aanpasbare armen met ingebouwde gasveer zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar (6,7 inch-19,9 inch

of 170 mm-505 mm), bieden 180° zwenk- en monitorrotatie, +/- 90° kantelverstelling en laten monitors probleemloos
omhoog, omlaag, naar voren en naar achteren gaan voor volledige bewegingsruimte

• Het stabiliteitsgerichte ontwerp ondersteunt platte of gebogen monitors van 13 inch-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), C-klem
(dikte bureaublad: 0,39 inch–3,3 inch of 10 mm-85 mm) en bevestigingsopties voor een kabeldoorvoer (diameter: 0,41 inch1,97 inch of 10,5 mm-50 mm), en inclusief een toolkit om het verwijderen te vereenvoudigen

• Het kabelbeheersysteem houdt de monitorkabels bij elkaar voor een nettere werkplek
• De Kensington-duurzaamheid voldoet aan ANSI/BIFMA-prestatie- en -veiligheidsnormen

Waarom kunt u op Kensington vertrouwen?
Kensington begrijpt dat een geschikte kantooromgeving van belang
is voor de productiviteit en presenteert met trots accessoires die
ergonomisch en gezond werken bevorderen. Innovatie, kwaliteit en
betrouwbaarheid hebben ervoor gezorgd dat Kensington al meer dan
20 jaar The Professionals’ ChoiceTM is op het gebied van ergonomische
accessoires.

Voordelen van een werkplek waarbij welzijn centraal staat
Uit onderzoek blijkt dat een ergonomisch ontworpen werkplek
bevorderlijk is voor zowel welzijn als productiviteit. Het zorgt voor een
gezonde werkhouding, minder ziekteverzuim en een verhoogde activiteit
van de werknemers. Het verbeteren van de houding, bevorderen van een
goede oogpositie en ondersteunen van nek- en schoudercomfort zijn
slechts enkele van de manieren waarop de SmartFit® One-Touch in hoogte
verstelbare dual monitorarm het welzijn van werknemers ten goede komt.
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