NS-WS200BLACK

NEWSTAR ZIT-STA WERKPLEK

De NewStar zit-sta werkplek, model
NS-WS200BLACK, transformeert een
standaard werkplek in een gezonde zit-sta
werkplek.

De NewStar zit-sta werkplek, model NS-WS200BLACK, transformeert een standaard bureau in een gezonde zit-sta werkplek. Deze
werkplek is voorzien van een ruime werkruimte en een lager gelegen toetsenbord- en muis houder. Deze werkplek beschikt over een
geveerd liftmechanisme waarmee u eenvoudig kunt wisselen tussen zitten en staan in slechts een paar seconden.
Dit ergonomische product biedt u een maximum aan comfort, bewegingsvrijheid en productiviteit. Het biedt plaats aan apparatuur van
maximaal 15 kg / 33.1 lbs, blijft stabiel en stevig op elke gewenste hoogte. Geniet van de voordelen van een gezonde werkplek terwijl u
werkt!
- Groot werkblad (80 x 40 cm - 13 kg/28.7 lbs) is geschikt voor twee monitoren of een monitor en een laptop.
- Ergonomisch toetsenbord- en muis plateau (60 x 26 cm - 2 kg/4.4 lbs) helpt nekklachten te voorkomen.
- Traploos in hoogte verstelbaar (15-40 cm) maakt een comfortabele staande of zittende houding mogelijk.
- Gasveer hefmechanisme maakt het mogelijk om gemakkelijk het bureau op en neer te bewegen, zelfs met uw computerapparatuur.
- Twee grepen activeren en deactiveren moeiteloos de hoogteverstelling.
- Stevige constructie blijft stabiel en solide zelfs volledig uitgeschoven.

SPECIFICATIES
DRAAGVERMOGEN

Schermen
Draagvermogen
Diepte
Breedte
Hoogte
Kleur
Garantie
EAN code

1
15
81 cm
80 cm
15 - 40 cm
Zwart
5 jaar
8717371447113

NewStar Products Europe B.V.

Phone

: +31(0)23-5478888

NewStar cannot be held liable for any inaccuracies and copyrights.

Wateringweg 62/B

Fax

: +31(0)23-5478889

No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photocopy,

2031 EJ HAARLEM

Email

: info@newstar.nl

microfilm or in any other way, without prior written permission of

THE NETHERLANDS

Website

: www.newstar.eu

NewStar Computer Products Europe BV.

NS-WS200BLACK

NEWSTAR ZIT-STA WERKPLEK

NewStar Products Europe B.V.

Phone

: +31(0)23-5478888

NewStar cannot be held liable for any inaccuracies and copyrights.

Wateringweg 62/B

Fax

: +31(0)23-5478889

No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photocopy,

2031 EJ HAARLEM

Email

: info@newstar.nl

microfilm or in any other way, without prior written permission of

THE NETHERLANDS

Website

: www.newstar.eu

NewStar Computer Products Europe BV.

