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Bevar den korrekte stilling
To størrelsesmuligheder: lille og medium
Aluminiumskonstruktion af høj kvalitet
Integreret stik til tablet

Visions Bordholder (VSS) med hæve-sænke-funktion kan
sættes fast på eksisterende skriveborde og giver
virksomheder mulighed for at opfylde arbejdspladsens
forpligtelser inden for medarbejdernes sundhed og
sikkerhed uden at skulle udskifte hele skrivebordet.

Computerbrugere kan arbejde i en ergonomisk sikker stilling
ved at skifte mellem en siddende og stående stilling, lige så
tit de har brug for det i løbet af dagen for at forbedre
musklernes bevægelighed og blodomløb. De kan føle sig
komfortable, mens de arbejder, hvilket øger produktiviteten
og deres velvære.

SPECIFIKATIONER

Sit-Stand-2 Desk Medium 
VSS-2M EU SAP: 4457174

Sit-Stand-2 Desk Small 
VSS-2S EU SAP: 4457173

Smal fod
Foden på VSS-2 er smal til anvendelse, hvor skrivebordspladsen er
begrænset. Den har en anelse mindre højdejustering end VSS-1-
modellen.

Lille
Den øverste platform på den lille model måler 680 mm (26,8″) x
520 mm (20,5″) dyb, med en tastaturplatform, der er 680 mm
(26,8″) bred og 215 mm (8,5″) dyb.

Medium
Den øverste platform på medium modellen måler 800 mm (31,5″)
wide x 520 mm (20,5″) dyb, med en tastaturplatform, der er 680
mm (26,8″) bred og 215 mm (8,5″) dyb.

Højdejustering
En fjedermekanisme hjælper med at �ytte platformen jævnt op og
ned. Både den lille og den medium model har det samme
højdeinterval på 170-430 mm (6,7-16,9″).

Ridsefast
Skærm- og tastaturplatformene er fremstillet af materiale, der ikke
tager imod mærker.

Stik til tablet
Den øverste hylde har et integreret stik i nærheden af den forreste
kant til understøttelse af iPads og tablets.

Skærmfastgørelse
Der er et hul bag på den øverste hylde til hurtig og sikker
fastgørelse af Visions skærmbeslag i stedet for at skulle bruge
klamperne.

Vippejustering
Tastaturet har 8° vippebevægelse op og ned for at give den bedste
ergonomiske støtte.
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VSS-2M Sit-Stand-2 Desk Medium

VSS-2S Sit-Stand-2 Desk Small

PRODUKTMÅL
Se tegninger

STØRRELSE MED EMBALLAGE
885 x 225 x 619 mm/ 34,84″ x 8,86″ x 24,37″

PRODUKTVÆGT
21,3 kg (46,96lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
25,0 kg (55,12 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
15 kg (33 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Sort / Mørkegrå

GARANTI
Livslang garanti med returret til forhandler

MEDFØLGENDE TILBEHØR
I/T

OVERHOLDELSER
RoHS

PRODUKTMÅL
Se tegninger

STØRRELSE MED EMBALLAGE
765 x 225 x 619 mm/ 30.12″ x 8.86″ x 24.37″

PRODUKTVÆGT
19.3 kg (42.55lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
22.1 kg (48.72 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
15 kg (33 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Sort / Mørkegrå

GARANTI
Livslang garanti med returret til forhandler

MEDFØLGENDE TILBEHØR
I/T

OVERHOLDELSER
RoHS
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