
Ergonomiskt fotstöd - Gungande fotstöd med kabelhantering/förvaring - Fotstöd under 
skrivbordet - Bekvämt svart fotstöd för kontors-/datorarbetsstation - Halkskyddad

Produkt ID: FTRST2

Detta fotstöd för användning under skrivbordet ökar din komfort och produktivitet genom att ge dig 
en ergonomiskt korrekt kroppsställning under dagen. Ett kostnadseffektivt sätt att modifiera din 
arbetsstation. Säkerställ maximal komfort vid skrivbordet med fotstödets gungfunktion.

Det ergonomiska fotstödet har förvaringsplats för ett enkelradigt grenuttag, liksom integrerad 
kabelhantering för enheter som är anslutna till grenuttaget. Funktionen ger bekvämlighet utan att 
kompromissa med arbetsstationens kabelhantering.

Den rörliga designen gör att du kan röra fötterna fram och tillbaka för att sträcka på anklar och vader. 
Det ergonomiska fotstödet för ditt skrivbord höjer upp dina fötter för förbättrad blodcirkulation och 
minskad trötthet.

Den gummerade ytan på plattformen förhindrar att dina fötter glider av fotstödet vilket gör den 
perfekt för användning vid ditt skrivbord.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 
försäljning.

FTRST2 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Använd i ditt hemmakontor för förbättrad ergonomi och kabelhantering

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

Funktioner

• ERGONOMISKT GUNGANDE FOTSTÖD: Ger bekvämlighet, främjar en ergonomisk arbetsställning och 
ökar cirkulationen genom bättre positionering; gungningsfunktion gör att användaren kan träna och 
sträcka sina fotleder/vader

• INBYGGD KABELHANTERING: Fotstödet kan förvara kablar och en enradig grenkontakt (max. 60 x 
260 x 36 mm) under ett datorbord och håller din arbets- eller hemarbetsstation organiserad. Inkl. 
självhäftande dynor för ökad stabilitet

• HALKSKYDDAD YTA: Fotstödet är designat med en greppyta som förhindrar att användarens fötter 
glider; Fotstödets undersida är belagd med halkskydd i gummi för att förhindra rörelser och skydda 
golvet

• PERFEKT FÖR ALLA ANVÄNDARE: Plattformens yta är 41 x 31 cm stor och 10,9 cm hög, vilket ger 
stöd för ett stort antal användare; Ergonomiskt fotstöd som lätt kan flyttas åt sidan när det inte 
används

• ENKELT ATT RENGÖRA: Det svarta gungande fotstödet är lätt att rengöra och underhålla genom att 
torka av det för att hålla rent från fläckar, damm, smuts och annat skräp (rengöringsservetter ingår 
ej)

Prestanda

Garantipolicy 5 Years

Höjdjustering Nej

Maximal höjd 4.3 in [108.9 mm]

Lutning +30° / 0°

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 16.9 in [43.0 cm]



Produktbredd 13.8 in [35.0 cm]

Produkthöjd 3.9 in [10.0 cm]

Produktvikt 3.3 lb [1.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 17.9 in [45.5 cm]

Package Width 14.6 in [37.0 cm]

Package Height 4.5 in [11.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.3 lb [2.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Fotstöd

2 - 20 x 40 mm band

1 - snabbstartsguide

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


