
Verstelbare laptop standaard - heavy duty - 3 hoogte instellingen

Productcode: LTSTND

Werk comfortabeler met deze in hoogte verstelbare laptopstandaard. Deze standaard brengt uw 
laptop hoger op uw bureau of tafel, waardoor een goede houding wordt gestimuleerd en nekpijn en 
vermoeide ogen worden verminderd.

De stijlvolle en sterke verstelbare laptopstandaard, met een 2,5 mm dik stalen platform en sterke 
aluminium poten, biedt een stabiel oppervlak voor uw notebook. Het grote platform (35,7 cm x 25 
cm) ondersteunt de meeste laptops inclusief 17", en heeft een maximaal gewicht van 10 kg. Ook is er 
voldoende ruimte eronder om bijvoorbeeld uw externe harde schijf op te bergen.

Creëer een werkplek die het best voor u werkt. Gebruik gewoon de duimschroeven om de gewenste 
hoogte van de poten van de verstelbare laptopstandaard in te stellen. Kies uit drie hoogtes, om de 
achterkant van het platform van uw bureauoppervlak op te tillen: 18,5 cm, 21 cm of 23,5 cm.

Voor een comfortabele kijkhoek. De ergonomische laptopstandaard is iets (22°) omlaag gekanteld 
voor een optimale hoek voor typen. Het verhoogde randje (12,7 mm hoog) aan de voorkant van het 
platform voorkomt dat uw laptop eraf glijdt.

Het installeren van de notebook standaard duurt slechts enkele minuten. Kabelgoten aan de 
achterkant houden uw kabels netjes en georganiseerd. De rubberen antislippoten beschermen uw 
werkoppervlak tegen krassen.

De LTSTND wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Perfect voor kantoormedewerkers in commerciële en zakelijke omgevingen, om comfortabel uw 
laptop te gebruiken

• Ideaal voor gebruik op kantoor, school en thuis voor verbeterde ergonomie

• Gebruik niet alleen als verstelbare laptopstandaard, maar ook voor uw tablet of voor het lezen van 
een boek

Eigenschappen

• De ergonomische standaard tilt uw laptop van uw bureau, met een schuine hoek voor een 
comfortabele kijkervaring

• In hoogte verstelbaar met drie standen, door optillen van de poten: 18,5 cm, 21 cm of 23,5 cm

• Sterke stalen constructie (2,5 mm dik) en aluminiumpoten vormen een stabiel platform, met een 
maximaal gewicht van 10 kg

• Groot platform (35,7 cm x 25 cm) ondersteunt de meeste laptops inclusief 17"

• Verhoogd randje (12,7 mm hoog) aan de voorkant voorkomt dat uw laptop eraf glijdt

Prestaties

Garantiebeleid 5 Years

Algemene specificaties In hoogte verstelbare poten: 18,5 cm, 21 cm of 23,5 cm

Weight Capacity of 
Work Surface

44.1 lb [20 kg]

Hoogte verstelling Ja

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Staal

Lengte product 12.5 in [318.0 mm]



Breedte product 14.1 in [357.0 mm]

Hoogte product 7.3 in [185.0 mm]

Gewicht product 111.2 oz [3150.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 16.5 in [42 cm]

Package Width 13.3 in [33.7 cm]

Package Height 3.7 in [9.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

8.3 lb [3.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Bovenplaat

2 - Bovenste poten

2 - Onderste poten

4 - Moeren

2 - Hoogteverstelknoppen

1 - steeksleutel

1 - verkorte handleiding

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


