FlexTop 270
Met deze lichtgewicht standaard uw scherm altijd
op de juiste hoogte.

Official partner

Altijd en overal op de juiste hoogte werken.
U bent onderweg, heeft uw laptop bij u, uw compacte
toetsenbord en muis. Maar toch moet u nog uw nek en hoofd
buigen om het scherm te kunnen zien.
Met de compacte en lichte FlexTop 270 laptophouder hoeft dat
niet meer. Deze houder zorgt dat u op de juiste hoogte uw
beeldscherm van uw laptop heeft staan.
Volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenregeling (art. 5.1) mag men
niet langer dan 2 uur per dag met een laptop (zonder accessoires) werken. Bij
een laptop zitten het toetsenbord en beeldscherm niet los van elkaar. Als men
een extern toetsenbord en muis gebruikt komt deze wettelijke beperking van 2
uur te vervallen.

7 standen: in hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde: 9-22 cm).
'Altijd bij de hand': FlexTop 270 kan eenvoudig aan de laptop worden
bevestigd.
Lichtgewicht: de houder weegt slechts 320 gram.
Money saver: een externe monitor is overbodig en bespaart werkbladruimte.
Materiaal: Hylite aluminium en rubberen anti-slip voetjes.
Geschikt: de FlexTop 270 is geschikt voor alle laptops tot 15,6''
beeldschermgrootte.

Breedte

300 mm

Hoogte

6 mm

Diepte

275 mm

Gewicht

320 gr

Artikelnummer

BNEFT270
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FlexTop 270 12 inch
mobiele 'connected' laptopstandaard

Official partner

Lichtgewicht en altijd bij de hand
De FlexTop 270 12 inch kan snel en eenvoudig aan uw laptop
bevestigd worden, zo hebt u altijd een laptophouder bij de
hand!
De laptophouder is lichtgewicht en bij uitstek geschikt voor de
mobiele werker.

Volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenregeling (art. 5.1) mag men
niet langer dan 2 uur per dag met een laptop (zonder accessoires) werken. Bij
een laptop zitten het toetsenbord en beeldscherm niet los van elkaar. Als men
een extern toetsenbord en muis gebruikt komt deze wettelijke beperking van 2
uur te vervallen.

5 standen: in hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde: 7-16 cm).
'Altijd bij de hand': FlexTop 270 12 inch kan eenvoudig aan de laptop worden
bevestigd.
Lichtgewicht: weegt slechts 180 gram.
Money saver: een externe monitor is overbodig en bespaart werkbladruimte.
Materiaal: Hylite aluminium en rubberen anti-slip voetjes.
Geschikt: 12'' laptops.

Breedte

268 mm

Hoogte

6 mm

Diepte

210 mm

Gewicht

180 gr

Artikelnummer

BNEFT27012
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