
Toetsenbordhouder voor onder bureau - uittrekbaar en verstelbaar

Productcode: KBTRAYADJ

Deze toetsenbordlade onder het bureau zorgt voor extra comfort tijdens uw werkdag door de belasting 
op uw polsen en armen te verminderen. Het maakt ook waardevolle bureauruimte vrij.

Het ruime ontwerp van de toetsenbordhouder, 67 cm breed x 25,5 cm diep, geeft u veel ruimte voor 
uw toetsenbord en muis. De kwalitatieve constructie, met een max. belasting van 2 kg, biedt een 
stabiel platform dat niet schudt wanneer u typt.

Het ergonomische ontwerp van deze verstelbare toetsenbordhouder, inclusief een ingebouwde 
polsondersteuning, biedt veel bewegingsvrijheid om ongemak en werkgerelateerd letsel te 
verminderen. U kunt uw positie aanpassen voor comfortabele houding van de armen en schouders bij 
het typen, waardoor u productiever kunt zijn tijdens uw werkdag.

Gemakkelijk verhogen en verlagen van uw toetsenbordhouder, met een bereik van de 
hoogteaanpassing tot 17 cm. U kunt de toetsenbordhouder in en uit uw bureau schuiven om uw ideale 
positie te vinden. Draai aan de knop aan de zijkant om de toetsenbordhouder +15°/-15° te kantelen 
voor bijkomend comfort. U kunt zelfs uw toetsenbordhouder naar links of rechts aanpassen, met 
draaihoek van +20°/-20°.

De toetsenbordhouder onder het bureau maakt ruimte vrij op uw tafel. Door het inschuifontwerp kan u 
het onder uw tafel schuiven wanneer u het niet gebruikt en tot 32 cm uittrekken.

De KBTRAYADJ wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Ideaal voor professionele kantooromgevingen om het comfort van de medewerkers te verbeteren

• Werkt goed in cubicle-omgevingen en in thuiskantoren om bureauruimte vrij te maken

Eigenschappen

• Minimaliseer de belasting op uw armen door deze ergonomische toetsenbordhouder met polssteun te 
gebruiken

• Ruim ontwerp, 67 cm breed x 25,5 cm diep

• Stabiel platform met max. belasting van 2 kg

• Plaats uw toetsenbord voor het beste comfort, met +15°/-15° kantelhoek

• Draait rechts of links met +20°/-20° draaibereik

• Hoogteverstelling bereik van 17 cm

• Bevestiging onder het bureau om werkblad ruimte vrij te maken

• Beweeg uw toetsenbord in of uit het bureau om de ideale positie te vinden, kan tot 32 cm worden 
uitgetrokken

• Het inschuifontwerp verbergt uw toetsenbordhouder onder uw tafel

• Geïntegreerde kabelgoot

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Kabelbeheer Ja

Montage-opties Onder het bureau

Prestaties

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

4.4 lb [2 kg]



Keyboard Tray Tilt +15° / -15°

Zwenken / draaien +20° / -20°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Keyboard Tray Width 26.4 in [670 mm]

Keyboard Tray Depth 10.0 in [255 mm]

Lengte product 26.4 in [67.0 cm]

Breedte product 30.8 in [78.2 cm]

Hoogte product 8.5 in [21.5 cm]

Gewicht product 11.0 lb [5.0 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 27.3 in [69.3 cm]

Package Width 12.0 in [30.5 cm]

Package Height 5.6 in [14.3 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

11.9 lb [5.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - toetsenbordhouder

1 - schuifrail

1 - toetsenbordarm

4 - railschroeven

4 - ladeschroeven



4 - bevestigingsschroeven

4 - schroef doppen

2 - anti-slip pads

1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


