
Os dispositivos de elevação para estações de trabalho em pé ou sentado (VSS) da Vision permitem ao utilizador alternar
entre uma posição sentada e em pé ao longo do dia, para melhorar a mobilidade muscular e a circulação.

Estes acessórios de alta qualidade para secretárias garantem que os utilizadores de computadores trabalham numa
posição ergonomicamente correta e confortável, o que, em última análise, contribui para aumentar a produtividade e o
bem-estar. Além disso, permitem que os empregadores cumpram os requisitos de saúde e segurança, sem obrigar a um
investimento em secretárias totalmente novas.

Dispositivo de elevaçãopara secretária,
para trabalhar em pé ou sentado
VSS-1S EU SAP: 4457171 US SAP: 13041719
VSS-1M EU SAP: 4457172 US SAP: 13041720
 vav.link/pt-pt/vss-1

Mantenha uma postura correta
Duas opções de tamanho: pequeno e médio
Altura ajustável em 380 mm (14,96″)
Ranhura integrada para tablet

Base larga
A base do VSS-1 tem um design largo, para maior estabilidade e mais possibilidades de ajuste
em altura do que o VSS-2.

Pequeno
A plataforma superior do modelo pequeno tem 700 mm (27,6″) de largura por 500 mm (19,7″)
de profundidade, com uma plataforma para teclado com a mesma largura e uma
profundidade de 260 mm (10,2″).

Médio
A plataforma superior do modelo médio tem 880 mm (34,6″) de largura por 530 mm (20,9″) de
profundidade, com uma plataforma para o teclado com a mesma largura e 260 mm (10,2″) de
profundidade.

Ajuste da altura
O mecanismo de suporte a gás permite o movimento ascendente e descendente da
plataforma, de forma suave. O modelo pequeno tem uma variação de altura de 120-400 mm
(4,7-15,7″) e o modelo médio de 120-460 mm (4,7-18,1″).

Teclado de remoção rápida
A plataforma para o teclado é fácil de retirar, caso não seja necessária.

Resistente a riscos
As plataformas para o monitor e o teclado são feitas de material resistente a marcas.

Ranhura para o tablet
A prateleira superior tem uma ranhura integrada, junto à aresta frontal, para suporte de iPads
e tablets.

Fixações para monitores
Na parte traseira da prateleira superior existe um orifício para �xar os suportes para
monitores Vision de forma rápida e segura, em vez de utilizar grampos.
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MANUAL

VSS 1 quick manual
EN PDF 2.73 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/manuals/VSS-1_quick_manual.pdf
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SPECIFICATIONS

DIMENSÕES DO PRODUTO
Ver desenhos

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
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″

PESO DO PRODUTO
VSS-1S: 18,7 kg (41,23lbs) VSS-1M: 22,5 kg (49,90lbs)

PESO EMBALADO
VSS-1S: 21,6 kg (47,62 lbs) VSS-1M: 25,9 kg (57,10 lbs)

CARGA DE TRABALHO SEGURA
15 kg (33 lbs)

MATERIAL DE FABRICO
aço

COR
preto / cinzento escuro

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
n/a

GARANTIA
vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
N/A

REFERÊNCIA PARA PEDIDO
Pequeno: VSS-1S [SAP: 4457171] Médio: VSS-1M [SAP: 4457172]
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