
Met de Sit-Stand-werkstationverhogers van Vision (VSS of Vision Sit-Stand) kunnen gebruikers de hele dag wisselen
tussen een zittende en een staande houding om de mobiliteit van de spieren en de bloedcirculatie te verbeteren.

Dankzij deze hoogwaardige bureau-accessoires kunnen computergebruikers een ergonomische houding aannemen en
zich prettig blijven voelen tijdens het werk, waardoor hun productiviteit en welzijn uiteindelijk toenemen. Werkgevers
kunnen zo de verplichtingen omtrent gezondheid en veiligheid nakomen zonder te hoeven investeren in compleet nieuwe
bureaus.

Sit-Stand-bureauverhoger
VSS-1S EU SAP: 4457171 US SAP: 13041719
VSS-1M EU SAP: 4457172 US SAP: 13041720
 vav.link/nl/vss-1

Voor een correcte houding
Verkrijgbaar in twee maten: small (klein) en medium (middelgroot)
380 mm (14,96″) hoogte-aanpassing
Geïntegreerde tabletsleuf

Breed voetstuk
De VSS-1 heeft een breed voetoppervlak waardoor het apparaat een grotere stabiliteit en een
groter bereik voor het instellen van de hoogte heeft dan de VSS-2.

Small (klein)
Het bovenste platform van het kleine model is 700 mm (27,6″) breed x 500 mm (19,7″) diep,
met een toetsenbordplatform van dezelfde breedte en 260 mm (10,2″) diep.

Medium (middelgroot)
Het bovenste platform van het middelgrote model is 880 mm (34,6″) breed x 530 mm (20,9″)
diep, met een toetsenbordplatform van dezelfde breedte en 260 mm (10,2″) diep.

Hoogte-aanpassing
Een gasvering zorgt ervoor dat het platform soepel omhoog en omlaag beweegt. Het
hoogtebereik van het kleine model is 120-400 mm (4,7-15,7″), dat van het middelgrote model
120-460 mm (4,7-18,1″).

Snel demontabel toetsenbordplatform
Het toetsenbordplatform kan gemakkelijk worden verwijderd wanneer dit niet wordt gebruikt.

Krasvast
Het monitorplatform en het toetsenbordplatform zijn gemaakt van streepvrij materiaal.

Tabletsleuf
De bovenste plank is aan de voorrand voorzien van een geïntegreerde sleuf voor iPads en
tablets.

Monitorbevestigingen
De bovenste plank heeft aan de achterkant een gat voor het snel en veilig bevestigen van
monitorbeugels van Vision, zodat het niet nodig is de klemmen te gebruiken.

https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2019/01/VSS-1M_menu.png
https://vav.link/nl/vss-1
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2017/09/VSS-1S_down.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2017/09/VSS-1S_above.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2017/09/VSS-1M_up.png


https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2017/09/VSS-1S_dims.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2017/09/VSS-1M_above.png


2953/nl/2020-06-23 05:24:52/2020-07-03 10:41:10

MANUAL

VSS 1 quick manual
EN PDF 2.73 MB
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SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT
Raadpleeg tekeningen

AFMETINGEN MET VERPAKKING
VSS-1S: 805 x 187 x 629 mm/ 31,69″ x 7,36″ x 24,76″ VSS-1M: 955 x 187 x 629 mm/ 37,60″ x 7,36″
x 24,76″

GEWICHT PRODUCT
VSS-1S: 18,7 kg (41,23lbs) VSS-1M: 22,5 kg (49,90lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING
VSS-1S: 21,6 kg (47,62 lbs) VSS-1M: 25,9 kg (57,10 lbs)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
15 kg (33 lbs)

MATERIAAL
staal

KLEUR
zwart / donkergrijs

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
n.v.t.

GARANTIE
Levenslang retourneren

NALEVING
Niet van toepassing

CODE ONDERDEELNUMMER
Small (klein): VSS-1S [SAP: 4457171] Medium (middelgroot): VSS-1M [SAP: 4457172]
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