
Ergonomische verschuifbare polssteun - zilver

Productcode: ROLWRSTRST

Nadat u deze schuivende polssteun eens hebt geprobeerd, zult u zich afvragen hoe u ooit zonder dit 
hulpmiddel kon werken. Deze polssteun ondersteunt uw pols wanneer u uw muis gebruikt, voor 
minder belasting en meer comfort tijdens het werk, wat het een ideale ergonomische accessoire 
maakt.

Schuif het polskussen gewoon onder uw pols telkens wanneer u uw muis beweegt. Gebruik het op uw 
bureau, op een tafel of zit-sta-werkplek. Als u uw muis beweegt, beweegt de polssteun met u mee en 
biedt zo comfort en een lichte demping. De polssteun is zo licht en comfortabel dat u hem nauwelijks 
zult opmerken.  De schuivende polssteun biedt meer mobiliteit dan een statisch product zoals een 
muismat met polssteun  of muis-handsteun.

De innovatieve polssteun heeft een modern schijfvormig ontwerp met een gecontoureerde, gevoerde 
bovenkant die als een polskussen werkt. Het kussen vangt uw pols zachtjes op om steun te bieden, 
zodat uw pols in een neutrale positie staat wanneer u uw muis gebruikt. De aantrekkelijke zilveren 
stoffen bekleding aan de bovenkant en de witte basis verfraaien uw werkplek.

Neem uw polssteun met u mee, waar u ook werkt. Dankzij het compacte ontwerp, een diameter van 
9,6 cm, past de polssteun gemakkelijk in elke laptoptas.

De TAA-conforme ROLWRSTRST heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   



Toepassingen

• Ideaal voor gebruik in bedrijven, kantoren, cubicles, thuiskantoren of op andere werkplekken

• Geweldig ergonomisch accessoire voor mobiele medewerkers

Eigenschappen

• Ergonomische polssteun ondersteunt uw pols, terwijl u uw muis gebruikt

• Compact en modern schijfvormig ontwerp, met een diameter van slechts 9,6 cm

• Gecontoureerde, gevoerde bovenkant vangt uw pols op als een polskussen

• Bovenkant is voorzien van een ademend gaas in aantrekkelijk zilver

• Onderkant heeft een slijtagebestendig, glad oppervlak zodat u tafel of bureau tegen krassen wordt 
beschermd

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Kleur Zilver & wit

Type behuizing Plastic, Foam and Mesh Fabric

Lengte product 3.8 in [9.6 cm]

Breedte product 3.8 in [9.6 cm]

Hoogte product 1.1 in [2.7 cm]

Gewicht product 2.0 oz [56.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

4.8 oz [136.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Verschuifbare polssteun

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


