Justerbart stativ för bärbar dator - Kraftiga - 3
Höjdsinställningar
Product ID: LTSTND

Arbeta med högre komfort med detta höjd justerbara stativ för bärbara datorer. Det höjer din bärbara
dator från skrivbordet eller bordytan, vilket hjälper till att bibehålla god hållning och minska belastningen
på ögon och nacke.

Stabila stativ för bärbara datorer gjorda av kraftigt stål och aluminium
Den snygga och kraftiga höjaren för bärbara datorer med sitt 2,5 mm tjocka stålplattform och robusta
aluminiumben ger en stabil yta för din bärbara dator. Den stora plattformstorleken (35,7 cm x 25 cm)
stöder de flesta storlekar på bärbara datorer inklusive 17 ", med en viktkapacitet på upp till 10 kg. Det
finns gott om utrymme under för att lagra föremål, som din externa hårddisk.
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Ställ in din bärbara dator till önskad höjd
Skapa en arbetsstation som fungerar bäst för dig. Använd bara tumskruvarna för att justera höjden på
benen på höjaren för bärbara datorer för att passa dina behov. Välj mellan tre höjdinställningar för att
höja plattformens baksida från skrivbordets yta: 7,3 ", 8,3" eller 9,3 "(18,5 cm, 21 cm eller 23,5 cm).

Justerbar för bästa visning
För att tillhandahålla en komfortabel vinkel på visningen. Det ergonomiska stativet för bärbara
datorer lutas något nedåt 22 grader vilket möjliggör optimal lutning för att skriva. Den upphöjda kanten
(0,5 "/ 12,7 mm hög) på framsidan av plattformen hjälper till att förhindra att din bärbara dator glider av
från ytan.

Enkel montering
Det tar bara några minuter att ställa in stativet för den bärbara datorn. Kabelhanteringskanaler på
baksidan håller dina kablar snygga och organiserade. Med halkfria gummifötter skyddas din arbetsyta mot
repor och skav med
LTSTND täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och fri livstids teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning
•
•
•

Perfekt för kontorsarbetare i kommersiella-, affärs- och institutionella
faciliteter för att ge komfort medan du använder din bärbara dator
Perfekt på kontoret, i skolan eller där hemma för att höja ergonomin
Varför använda det bara till den bärbara datorn, använd det också till
din surfplatta eller medan du läser en bok.

Funktioner
•
•
•
•
•

Ergonomiskt stativ höjer din bärbara dator från skrivbordet, med
lutad vinkel för en bekväm visning
Höjd justerbar med tre inställningar och höjer benen: 18.5 cm, 21
cm eller 23.5 cm
Tung stålplattform (2,5 mm tjock) och aluminiumben ger en stabil
plattform med en viktkapacitet på 10 kg
Den stora plattformstorleken (14,1 "x 9,8" / 35,7 cm x 25 cm) stöder
de flesta storlekar på bärbara datorer inklusive 17 "
Den upphöjda kanten (0,5 "/ 12,7 mm hög) på framsidan av
plattformen hjälper till att förhindra att din bärbara dator glider av
från ytan.
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Prestanda

Utseende

Förpackning

Vad det är i lådan

Warranty

5 Years

Höjdjustering

Ja

Justerbar benhöjd

18,5 cm, 21 cm eller 23,5 cm

Weight Capacity of Work Surface

20 kg [44.2 lb]

Färg

Svart & silver

Kabinettyp

Steel and Aluminum

Produktbredd

357 mm [14.1 in]

Produkthöjd

185 mm [7.3 in]

Produktlängd

318 mm [12.5 in]

Produktvikt

2750 g [97.1 oz]

Fraktvikt (förpackning)

3.2 kg [7 lb]

Package Height

95.000

Package Length

420.000

Package Width

337.000

Ingår i paketet

1 - Överpanel
2 - Övre ben
2 - Nedre ben
4 - Muttrar
2 - Höjdjusteringsknappar
1 - skruvnyckel
1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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