TRACE™
Bildskärmsmontering

	

•	Intuitiv justering: Följer smidigt dina
rörelser
•	Anpassningsbart arbetssätt: Enkelt att
växla mellan enskilda uppgifter och
samarbete
•	Större arbetsyta: Lyfter skärmar ovanför
bordet från en kompakt fot
•	Håll ordning: Inbyggd kabeldragning
håller ordning på arbetsbordet
•	Flexible design: Quickly converts to
a single or dual monitor configuration
•	Ergonomisk anpassning: Uppmuntrar
till regelbunden rörelse för en sundare
arbetsmiljö

FÖLJER DIN RÖRELSE
Innovativa TRACE Bildskärmsmontering följer användarens rörelser och skapar
en individuell upplevelse som kan anpassas till de ergonomiska behoven hos
varje medarbetare, och skapa rörliga arbetsplatser både hemma och på kontoret.
Arbetsplatser kan varieras beroende på användare och uppgift för att uppmuntra till
mer rörelse, ökad produktivitet och god samarbetsanda.
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Alla rättigheter förbehålles

TRACE™ Bildskärmsmontering

CLAMP KITS

SLIM PROFILE
98-490-224 (VIT)

SLIM PROFILE
98-490-216 (VIT)

HÅLMONTERAD
98-492-009 (MATTSVART)

CONVERSION KITS

SINGLE
47-109-224 (MATTSVART)

DUAL
47-110-224 (MATTSVART)

Smidig justering med hjälp av Constant Force™-teknik

Single med panelfäste

Dual med panelfäste

Artikelnr (färg)

45-630-216 (vit)
45-630-224 (mattsvart)

45-631-216 (vit)
45-631-224 (mattsvart)

nkluderar

Single-montering, motviktat
bildskärmsfäste, snabb anslutning,
monteringsfäste i 2 delar, hårdvara och
verktyg för montering

Dual-montering, skena,
bildskärmsfästen (2), monteringsfäste
i 2 delar, hårdvara och verktyg för
montering

Typisk LCD-storlek

21,5–38 tum

21,5–27 tum

LCD-STORLEKEN ÄR UNGEFÄRLIG. SKÄRMSTORLEKEN MÄTS PÅ DIAGONALEN.
LCD-STORLEKEN KAN ÖVERSKRIDAS SÅ LÄNGE SKÄRMEN INTE ÖVERSKRIDER DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR MONTERINGEN.T.

Viktkapacitet

2,9–9,8 kg

3,7–9,8 kg

Höj och sänk

28 cm

Vinkla

80° 75° / 5°

Panorera

240°

Rotera

360°

VESA

MIS-D (75 x 75 mm, 100 x 100 mm)

Förlängning

 38,1 cm

Produktvikt

7 kg

8,9 kg

Transportvikt

8,3 kg

11,6 kg

Transportmått

75,1 x 23,4 x 26 cm

Garanti

Professionell kvalitetstestning för 15 000 cykler
Ladda ned ytterligare information på ergotron.com
För mer information:
EMEA +31 334545600 / info.eu@ergotron.com
Custom-avdelningen: custom@ergotron.com
© Ergotron, Inc. 08.07.2021
Litteraturen har tagits fram i U.S.A. Innehållet kan komma att ändras.
Ergotrons enheter är inte avsedda att användas för att bota, behandla, lindra eller förhindra uppkomsten av sjukdom.
Patentinformation finns på www.ergotron.com/patents.
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit eKinnex och TRACE är varumärken som tillhör Ergotron.

89,3 x 30,4 x 26 cm
15 år

