Tula Portable Desk Riser Laptop Stand

#23074

Mesa elevatória para portátil

Mesa elevatória de altura regulável para criar um espaço de trabalho ergonómico ao utilizar o portátil

Características principais

• Crie uma posição para teclar confortavelmente no sofá, na
cama, etc.
• Coloque a mesa elevatória na sua secretária para mudar a
posição de trabalho de sentado para de pé
• Tampo com 4 ângulos (plano, 15, 25 e 40 graus) e altura
regulável (24 - 32 cm)
• Apoio de pulso confortável e amovível
• Bloqueios amovíveis para evitar o deslizamento do portátil e do
rato para fora da mesa
• Modelo articulável com pega de transporte prático e compacto

O que está na caixa
• Mesa elevatória

Requisitos de sistema
• Portáteis até 17”

• Guia do utilizador
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Tula Portable Desk Riser Laptop Stand
Create a comfortable typing position
With this in-height adjustable desk riser for your laptop, you
can create an ergonomic working space everywhere. Create a
comfortable typing position on the couch, in bed or standing
up at your desk for example. In this way, you can get work
done wherever and however you prefer!

Up your workspace
This laptop desk riser provides a perfect solution for many
situations. Place the riser on your desk to change from a
sitting to a standing workplace or use the laptop when sitting
on the couch without bending over. It can lift your laptop by
24 to 32 centimetres, raising your screen to a suitable viewing
height. By adjusting the tabletop angle (flat, 15, 25, 40
degrees), you can keep your posture aligned, thereby relieving
stress from your neck and back.

Work comfortably
The large table surface (52 x 29cm) gives you enough
workspace for a laptop up to 17” and a mouse. No matter in
what angle you place the tabletop, your laptop and mouse
won’t slide off causing damage due to the two separate
blockers. The blockers for your mouse doesn’t hinder you
from working comfortably: you can relax your wrist on the
soft material. No need for these blockers? Simply take them
off for a fully flat surface.

Fold it up and go
After using the desk riser, you can easily fold it up for storage
or carry it to any location with the carrying handle. Its foldable
and lightweight design makes sure you can take it anywhere!
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Tula Portable Desk Riser Laptop Stand
GERAL
Main material

Melamine MDF Aluminium
alloy
35 kg

Max. laptop size

17 "

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

Max. weight

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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