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De multifunctionele opberger en verhoger
Kensington® SmartFit® Spin2™ Monitor Stand

Met meer dan 20 jaar specialistische 
ervaring op het gebied van ergonomie, 
kunt u erop vertrouwen dat Kensington 
met deze professionele monitorstandaard 
volop ruimte op uw bureau biedt. Via het 
gepatenteerde draaibare opslagdeel met 
meerdere compartimenten dat zich onder het 
platform bevindt, hebt u gemakkelijk toegang 
tot uw kantoorartikelen en andere spullen. 
Met het gepatenteerde SmartFit-systeem 
van Kensington kunt u aan de hand van het 
comfortsysteem met kleurcoderingen eenvoudig 
de juiste hoogte voor uw monitor vaststellen.

Functies en voordelen:
• SmartFit®-systeem: Met de kleurcoderingen op 

de handkaart kunt u eenvoudig vaststellen wat 
voor u de juiste hoogte voor uw monitor is en 
de standaard daar vervolgens gemakkelijk op 
aanpassen.

• Platform 360 graden draaibaar: De gepatenteerde 
opbergruimte met meerdere compartimenten 
biedt veel opbergruimte voor uw spullen. Dankzij 
het draaibare platform hebt u gemakkelijk 
toegang tot uw kantoorbenodigdheden, zoals 
paperclips, notitieblaadjes, nietjes en pennen.

• Verminder nek- en oogklachten: Door de monitor 
te plaatsen op een rechte lijn met uw ogen, 
vermindert u de kans op klachten die veroorzaakt 
worden door langdurig achter de computer te 
zitten.

• Compact ontwerp: Zorgt voor extra bureauruimte 
en heeft een elegant en toch stevig ontwerp 
waardoor de standaard geschikt is voor 
breedbeeldmonitors met een gewicht tot 18 kilo.

SmartFit® Spin2™  Monitor Stand 
Zwart – K52787WW | Grijs – 60049EU

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.


