
Justerbart fotstöd

Produkt ID: FTRST1

Detta justerbara fotstöd ökar din komfort och produktivitet genom att hålla dig ergonomiskt placerad 
under hela dagen. Ett kostnadseffektivt sätt att ändra din arbetsstation. Ställ enkelt in fotstödets höjd 
och vinkling som du vill, när du vill.

Korrekt hållning av fötter och rygg bidrar till en mindre tröttande arbetsdag. Fotstödet ger dig en 
bättre hållning genom att specialanpassa din arbetsstation.

Fotstödet har en stor plattform för ökad flexibilitet. Det har den idealiska storleken 45 cm x 35 cm för 
bästa komfort hela dagen och får lätt plats under ditt skrivbord. Justera snabbt fotstödets höjd från ca 
9 till 12 cm.

Genom att trycka på plattformen kan du lätt justera fotstödet med två vinkellägen: 0° till 15° och 0° 
till 30°. På så sätt kan du anpassa din arbetsstation enligt dina personliga behov.

Den rörliga designen gör att du kan röra fötterna fram och tillbaka för att sträcka på anklar och vader. 
Fotstödet håller fötterna lyfta för förbättrad blodcirkulation och minskad trötthet.

Den gummerade plattformen för hindrar att fötterna halkar av fotstödet. Massagebulorna masserar 
dina fötter under längre perioder av sittande.

FTRST1 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

• Perfekt för kontor och kommersiella/institutionella lokaler för att öka sittkomforten

• Använd i ditt hemkontor för förbättrad ergonomi

Funktioner

• Få en bekvämare arbetsställning med det här justerbara fotstödet

• Med stor plattform 45 cm x 35 cm för flexibel anpassning

• Justerbar höjd från 9,5 cm till 12,3 cm

• Enkel inställning med två lutningsvinklar (15°/ 30°) för perfekt anpassning

• Använd rullar och ytbulor för förbättrad cirkulation och fotmassage

• Glidfri, gummerad yta

Prestanda

Garantipolicy 5 Years

Höjdjustering Ja

Minimum Height 3.7 in [95 mm]

Maximal höjd 4.8 in [123 mm]

Lutning 0° / -30°

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Plastic and Aluminum

Produktlängd 19.9 in [50.5 cm]

Produktbredd 14.2 in [36.0 cm]

Produkthöjd 3.7 in [9.5 cm]

Produktvikt 6.6 lb [3.0 kg]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 19.9 in [50.5 cm]

Package Width 14.2 in [36.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.6 lb [3.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Fotstöd

1 - snabbstartsguide

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


