
Tangentbordsbricka under skrivbord - justerbart

Produkt ID: KBTRAYADJ

Denna tangentbordsbricka ökar din arbetsdags komfort genom att lätta på belastningen för dina 
handleder och armar. Den frigör även värdefull skrivbordsyta.

Tangentbordsbrickans rymliga design (670 mm bred och 255 mm djup) ger dig gott om utrymme för 
tangentbord och mus. Konstruktion en av hög kvalitet har en viktkapacitet på 2 kg, vilket ger en stabil 
plattform som inte skakar när du skriver.

Den ergonomiska utformningen av denna justerbara tangentbordsbricka, inklusive ett inbyggt 
handledsstöd, tillåter en mängd justeringar för att minska obehag och arbetsrelaterade skador. Du 
kan anpassa din arbetsplats för bekväma arm- och axelställningar medan du skriver, vilket gör att du 
blir mer produktiv under hela arbetsdagen.

Justera enkelt din tangentbordsbricka uppåt och nedåt, med ett justeringsområde på upp till 170 mm. 
Du kan dra ut tangentbordsbrickan, in eller ut från skrivbordet, för att hitta din idealiska placering. 
Vrid på knappen vid sidan för att luta tangentbordsbrickan +15° till -15° för ökad bekvämlighet. Du 
kan även justera tangentbordet åt vänster eller höger, med en vridning +20° till -20°.

Tangentbordsbrickan under skrivbordet frigör utrymme på skrivbordet. Konstruktionen gör att du kan 
dra in den under ditt skrivbord när den inte används, med ett utdragningsområde på upp till 320 mm.

KBTRAYADJ täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  



Användning

• Perfekt i professionella kontorsmiljöer för att förbättra medarbetarnas komfort

• Fungerar i kontorsbåsmiljöer liksom i hemkontor för att frigöra skrivbordsutrymme

Funktioner

• Minimera belastningen på dina armar med denna ergonomiska tangentbordsbricka med 
handledsstöd

• Rymlig design, 670 mm B x 255 mm D

• Stabil plattform med viktkapacitet på 2 kg

• Placera ditt tangentbord för bästa komfort, med +15°/-15° vinkeljustering

• Kan vridas åt höger eller vänster med +20°/-20° vridområde

• Höjdjusteringsområde på 170 mm

• Monteras under skrivbordet för att frigöra yta

• Flytta in eller ut tangentbordet från skrivbordet för att hitta den perfekta placeringen, med ett 
förlängningsområde på upp till 320 mm

• Spårmonterad konstruktion döljer din tangentbordsbricka under skrivbordet

• Inbyggd kabelhantering

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kabelhantering Ja

Monteringsalternativ Under skrivbord

Prestanda

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

4.4 lb [2 kg]

Keyboard Tray Tilt +15° / -15°

Vridning/pivotering +20° / -20°



Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Keyboard Tray Width 26.4 in [670 mm]

Keyboard Tray Depth 10.0 in [255 mm]

Produktlängd 26.4 in [67.0 cm]

Produktbredd 30.8 in [78.2 cm]

Produkthöjd 8.5 in [21.5 cm]

Produktvikt 11.0 lb [5.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 11.9 lb [5.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - tangentbordsbricka

1 - glidskena

1 - tangentbordsarm

4 - skenans skruvar

4 - brickans skruvar

4 - monteringsskruvar

4 - skruvbrickor

2 - gummidynor

1 - Instruktionsbok



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


