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Laptopstandaard voor op bureau
#23074

In hoogte verstelbare standaard voor op bureau om een ergonomische werkplek te creëren voor gebruik van uw laptop

Eigenschappen
• Creëer een comfortabele werkplek om te typen op de bank, in

bed, enz.
• Plaats de standaard op uw bureau om een zit-werkplek te

veranderen in een sta-werkplek
• 4 hoeken (plat, 15, 25 en 40 graden) en instelbare tafelhoogte

(24 - 32 cm)
• Comfortabele en verstelbare polssteun
• Verwijderbare blokkades om te voorkomen dat uw laptop en

muis eraf glijden
• Opvouwbaar ontwerp met handvat; compact en gemakkelijk te

vervoeren

Wat zit er in de verpakking
• Bureaustandaard
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Laptops tot 17 inch
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Creëer een comfortabele werkplek om te typen
Met de in hoogte verstelbare bureaustandaard voor uw
laptop kunt u overal een ergonomische werkplek creëren.
Creëer bijvoorbeeld op de bank, in bed of staand achter uw
bureau een positie waarin u comfortabel kunt typen. Zo kunt
u uw werk doen waar en hoe u dat maar wilt!

Verhoog uw werkplek
Deze bureaustandaard voor laptops is in veel gevallen de
perfecte oplossing. Plaats de standaard op uw bureau om van
een zitwerkplek een stawerkplek te maken of gebruik uw
laptop op de bank zonder dat u voorover hoeft te buigen. Met
de standaard kunt u uw laptop 24 tot 32 centimeter omhoog
brengen, zodat uw scherm zich op een geschikte kijkhoogte
bevindt. Door de hoek van het tafelblad aan te passen (vlak,
15, 25, 40 graden), kunt u goed rechtop blijven zitten,
waarmee u uw nek en rug ontlast.

Werk comfortabel
Het grote tafeloppervlak (52 x 29 cm) biedt voldoende
werkruimte voor een laptop tot 17 inch en een muis.
Ongeacht de hoek van het tafelblad kunnen uw laptop en
muis er niet vanaf vallen en beschadigd raken, dankzij de
twee afzonderlijke blokkades. De blokkade voor de muis
vormt geen belemmering om comfortabel te werken. U kunt
uw pols op het zachte materiaal laten rusten. Hebt u deze
blokkades niet nodig? Haal ze er eenvoudig af zodat u een
volledig effen oppervlak krijgt.

Vouw de standaard op en vertrek
Na gebruik kunt u de bureaustandaard eenvoudig opvouwen
en deze ergens bewaren of aan de draagbeugel meenemen
naar een andere locatie. Dankzij het opvouwbare en lichte
ontwerp kunt u de standaard overal mee naar toe nemen!
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ALGEMEEN
Main material Melamine MDF Aluminium

alloy
Max. laptop size 17 "

Max. weight 35 kg Max. lift height 32 cm

Height adjustment
(steps)

5 steps Height of main product
(in mm)

520 mm

Width of main product
(in mm)

330 mm Depth of main product
(in mm)

264 mm

Total weight 1600 g

HEADPHONE
Foldable True

FEATURES
Special features Foldable tool free design ,

Lightweight Space saving
design , User friendly, easy
to install , Height adjustable ,
Laptop stopper + wrist rest
included
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