
Chcesz uzyskać więcej informacji? Napisz maila: contact@kensington.com

Podstawka  
pod laptop SmartFit®

Z wbudowaną ładowarką indukcyjną 
Produkt: K52784WW
Bez wbudowanej ładowarki 
Produkt: K52783WW

Podstawka  
pod monitor WellView™
Podstawka pod monitor CoolView™ z 
wentylatorem  Produkt: K55855EU
Z oczyszczaczem powietrza FreshView™ 
Produkt: K55460EU

Podnóżek ergonomiczny 
SmartFit® SoleMate™
Upewnij się, że pracownicy przyjmują 
prawidłową postawą i dbają o właściwe 
krążenie podczas pracy w domu.
Produkt: K50409EU

Podparcie 
lędźwiowe
Jeśli pracownicy nie mają ergonomicznego fotela w domu, można użyć oparcia 
lędźwiowego i odpowiedniego siedziska w celu dostosowania standardowego 
fotela, aby zapewnić pracownikom długotrwałe dobre samopoczucie.

Wysokiej jakości 
siedzisko Cool-Gel

Podkładka pod 
nadgarstki 
ErgoSoft™

Podkładka pod 
mysz ErgoSoft™

Produkt: K55807WW

do cienkich klawiatur - szara 
Produkt: K50434EU
do cienkich klawiatur - czarna 
Produkt: K52800WW

szara 
Produkt: K50437EU
czarna 
Produkt: K52888EU

W nadchodzących tygodniach praca z domu może być rzeczywistością dla wielu z nas.
Nie każdy ma w domu ergonomiczne stanowisko pracy. Upewnij się, że pracownicy są 
wyposażeni w ergonomiczne akcesoria, aby zmaksymalizować komfort i produktywność, 

jeśli muszą pracować zdalnie.

Czy jesteś 
gotowy na 
pracę z domu?

Produkt: 62823US



Klawiatura  
bezprzewodowa Advance Fit™

Stacja USB-C™ Nano Dock SD2000P
Idealna stacja dokująca do pracy w domu. Podłącz jeden monitor i 
naładuj laptop za pomocą jednego kabla USB-C, zajmując przy tym 
minimalną przestrzeń biurkową.
Produkt: K38260EU

W nadchodzących tygodniach praca z domu może być rzeczywistością dla wielu z nas.
Upewnij się, że wszyscy pracownicy pracujący z domu wyposażeni są w odpowiednie 

akcesoria, aby nie spadła ich produktywność.

Ultimate 
Presenter™  
z wirtualnym wskaźnikiem
Wirtualny wskaźnik pozwala wyróżniać ważne informacje podczas 
prezentacji online. Kompatybilny z Webex®, GoToMeeting®, Skype® 
join.me® i Microsoft® Teams.
Produkt: K75233EU

Średniowymiarowa  
mysz przewodowa Pro Fit®
Ergonomiczna stylistyka z miękkimi, gumowymi uchwytami. Mysz Pro 
Fit® posiada również przyciski nawigacyjne umożliwiające sterowanie 
za pomocą kciuka oraz klikalne kółko przewijania dla maksymalnej 
wydajności i wygody.  Produkt: K72355EU

Klawiatura biurkowa jest zawsze najlepszą opcją maksymalizującą 
efektywność pracy. Advance Fit ™ łączy kompaktową, smukłą 
konstrukcję z wygodą pełnowymiarowego układu klawiatur
Produkt: K72344DE/FR/PN/UK/WW

Czy jesteś 
gotowy na 
pracę z domu?
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