
De juiste ergonomie is belangrijk zodat letsel kan worden voorkomen en de productiviteit wordt geoptimaliseerd.

Laptopgebruikers met een tweede computermonitor dienen hun laptopscherm op gelijke hoogte met de monitor te
plaatsen en moeten een apart toetsenbord op het bureau hebben. Deze beugel combineert de premium dubbele
bureaustandaard van Vision met een laptopplank (die geleverd wordt in een aparte doos).

Premium bureaustandaard met
monitorarm en laptopplank
VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397
VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694
 vav.link/nl/vfm-dsdgpluss

Premium aluminium bureaustandaard met laptophouder
Gasgeveerde hoogteafstelling met vergrendelingshendel
Eén arm draagt een monitor van maximaal 685,8 mm (27")
Eén arm is voorzien van een laptophouder
De plank heeft instelbare klemmen voor het vastzetten van een laptop
Voor laptops met een breedte van 240 tot 420 mm (9,4-16,5")
Plankmaat: 300 mm (12") breed x 280 mm (11") diep
Hoogte kolom: lengte 408-518 mm (16,1-20,4")
(Alleen) zwart

   Gasveer
Dit mechanisme ondersteunt het gewicht van de monitor in een soepele beweging. Simpelweg
naar boven of beneden bewegen en vergrendelen.

Hoogteafstelling
Het midden van de monitor kan worden gepositioneerd van 352-462 mm (13,9-18,2") boven
het bureau.

Breedteafstelling
De VESA-punten schuiven langs de horizontale rail en zijn in te stellen tussen 207 en 665 mm
(8,1-26,1"). Hiermee kan de maximale breedte van een monitor 665 mm (26,1") bedragen.

Snelle ontgrendeling
De laptop wordt bevestigd aan de VESA-plaat van de bureaustandaard, waar de monitor
normaal gesproken wordt bevestigd, en kan snel worden ontgrendeld.

Vleugelschroeven
Vleugelschroeven inbegrepen om de klus sneller en met minder gereedschap te klaren.

Veilig draagvermogen 6 kg
De VFM-DSDG ondersteunt laptops tot 4,5 kg (9,9 lb) en monitoren tot 6 kg (13,2 lb).

Ventilatie
Sleuven in de plank zorgen ervoor dat het apparaat koel blijft en bevorderen de luchtcirculatie.

Schuimnoppen
Schuimnoppen met een grote dichtheid zorgen ervoor dat trillingen worden gedempt en het
apparaat op zijn plaats blijft. Deze zorgen ook voor een tussenruimte tussen een tablet en de
plank zodat de lucht kan circuleren.

Kabelbeheer
Met de klemmen in het rechte deel kunnen kabels worden vastgezet die zo langs de standaard
worden geleid.

Zwenken en kantelen
Het ultra-�exibele ontwerp zorgt voor instelbaar kantelen van -20°~20° en een zwenkbereik
van -10°~10°.
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Draaien
Verplaats de monitor eenvoudig van een liggende naar een staande positie.

Krasbestendig
Het gepoedercoate oppervlak is dikker en krasbestendiger dan verf.
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SPECIFICATIONS

VFM-DSDG: AFMETINGEN PRODUCT
408-518 x 738 x 408 mm / 16,1-20,4" x 29,1" x 16,1"

VFM-DSDG: AFMETINGEN MET VERPAKKING
390 x 260 x 80 mm / 21,6" x 10,2" x 3,1" (l x b x h)

VFM-DSDG: GEWICHT PRODUCT
5,9 kg / 13,0 lb

VFM-DSDG: GEWICHT MET VERPAKKING
6,5 kg / 14,3 lb

VFM-DP2SHELF: AFMETINGEN PRODUCT
300 x 280 x 60 mm / 11,8" x 11" x 2,4" (h x b x d)

VFM-DP2SHELF: AFMETINGEN MET VERPAKKING
320 x 288 x 50 mm / 12,6" x 11,3" x 1,9"

VFM-DP2SHELF: GEWICHT PRODUCT
1,2 kg / 2,6 lb

VFM-DP2SHELF GEWICHT MET VERPAKKING
1,4 kg / 3,1 lb

VEILIG DRAAGVERMOGEN LAPTOP
4,5 kg (9,9 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN MONITOR
6 kg (13,2 lb)

MATERIAAL
Basis van gepoedercoat staal, standaard van aluminium

KLEUR
zwart

VESA-MATEN
75 x 75 mm 100 x 100 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
8 x M4-schroef 12 mm (1/2") 8 x M4-schroef 16 mm (2/3") 8 x M5-schroef 12 mm (1/2") 8 x M5-
schroef 16 mm (2/3") 4 x M4-schroef 12 mm (0,5")

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
REACH

CODE ONDERDEELNUMMER
Bureaustandaard met plank: VFM-DSDG +S [EU SAP: 4943883 / US SAP: nog niet aangekondigd]
Alleen de plank: VFM-DP2SHELFB [EU SAP: 4850694 / US SAP: nog niet aangekondigd]
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