Höj- och sänkbart bord - 89cm arbetsyta
Produkt ID: ARMSTSL

Den höj- och sänkbara arbetsstationen förvandlar ditt skrivbord till en ergonomisk arbetsyta på ett lätt
och billigt sätt. Placera den höj- och sänkbara bordsanordningen på skrivbordet precis som ett stående
skrivbord och få en stor arbetsyta med plats för två 24-tumsskärmar. Justera upp och ned med ett
enkelt handgrepp för bättre komfort och produktivitet utan att avbryta jobbet när du växlar mellan att
arbeta sittande och stående.
Detta höj- och sänkbara bord levereras färdigmonterat så du kan komma igång direkt.
Att växla mellan att sitta och stå under arbetsdagen förbättrar hälsan tack vare förbättrad cirkulation
och minskad trötthet. Med den höj- och sänkbara arbetsstationen kan du ändra din arbetsposition
under dagens lopp.
Justera enkelt höjden på din arbetsyta med ett höjdjusteringsområde på 399 mm. Du trycker helt
enkelt på spaken på sidan och flyttar därefter enkelt arbetsstationen upp eller ner med hjälp av
tryckluft. Rörelsen upp och ner sparar plats och ger en stabil plattform utan risk att välta.
Inga förinställda lägen finns så du kan justera höjden exakt efter dina behov. En motbalansfunktion
ingår för justering enligt vikten av dina skärmar och för att höja och sänka arbetsytan utan problem.
Den höj- och sänkbara arbetsstationen är anpassad för att lätt passa in i dit arbetsområde. Den är
tillräckligt stor (90 cm bred) för två 24-tumsskärmar men inte större än att den får plats på de flesta
bord och andra ytor. Vare sig du arbetar i ett vanligt kontor, kontorsbås eller i ditt hem får den höjoch sänkbara arbetsstationen lätt plats på ditt skrivbord eller arbetsyta och fungerar även bra på
hörnskrivbord. Passar bra på ytor som är 61 cm eller djupare. Arbetsytan stöder en vikt på upp till
12,7 kg.
Den stationära arbetsstationen har även en stor tangentbordsbricka med gott om plats för andra
saker, tex. din telefon.
Denna höj- och sänkbara stationära arbetsstation levereras färdigmonterad så du kan komma igång

direkt. Med inbyggd kabelhantering för att ha kablarna i ordning och utom synhåll.
ARMSTSL täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Skapa en mångsidig höj- och sänkbar arbetsstation för olika tillämpningar i kontorslandskap,
företagsmiljöer, myndighetsmiljöer och hemmakontor
• En kostnadseffektiv lösning för att förbättra ergonomin genom att utnyttja befintliga skrivbord och
arbetsytor

Funktioner
• Förvandla ditt arbetsbord till en bekväm höj- och sänkbar arbetsstation
• Justera höjden med en enkel rörelse med ett höjdjusteringsområde på 399 mm
• Stöd för en skärm (upp till 30") eller två skärmar (upp till 24")
• Levereras färdigmonterad
• Bred arbetsyta (90 x 53 cm) med plats för två 24-tumsmonitorer
• Rörelse rakt upp och ner ger en stabil arbetsstation inom ett litet utrymme
• Stor tangentbordsbricka (68 x 26,4 cm)
• Justerbar belastning med motbalansfunktion
• Minimal storlek: 900 mm x 622 mm
• Arbetsytans viktkapacitet: 12,7 kg
• Tangentbordsbrickans viktkapacitet: 2,3 kg
• Inbyggd kabelhantering

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Kabelhantering

Ja

# skärmar som stöds

2

Weight Capacity of
Work Surface

28.1 lb [12.7 kg]

Weight Capacity of
Keyboard Tray

5.1 lb [2.3 kg]

Höjdjustering

Ja

Maximal höjd

22.0 in [56 cm]

Obs.

Tangentbordsbrickan (680 x 264 cm) har en
viktkapacitet på 2,3 kg.

Färg

Svart

Produktlängd

26.2 in [66.6 cm]

Produktbredd

35.4 in [90.0 cm]

Produkthöjd

22.0 in [56.0 cm]

Produktvikt

42.0 lb [19.0 kg]

Package Length

3.4 ft [1.0 m]

Package Width

33.1 in [84.0 cm]

Package Height

9.6 in [24.5 cm]

Prestanda

Särskilda
anmärkningar/krav

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 48.6 lb [22.0 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

höj- och sänkbar arbetsstation
liten insexnyckel
stor insexnyckel
snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

