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Biurko Elektryczne
Modulus Smart,
1600x800 Mm, Biały,
Biały
Cena brutto

3 007,35 zł

Cena netto

2 445,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_1614233

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Wysokiej jakości biurko elektryczne z możliwością podłączenia do komputera. Przypomina o zmianie pozycji podczas pracy.
Biurko MODULUS SMART posiada ramę w kształcie T, trwały blat z laminatu oraz mechanizm antyzgnieceniowy.Po co siedzieć,
skoro można wstać?
Dzięki biurku elektrycznemu z serii MODULUS SMART można łatwo zmieniać pozycję podczas pracy. Zmiana pozycji przy pracy
to skuteczny sposób na dobre samopoczucie i uniknięcie urazów oraz przeciążeń. Ciało ludzkie jest stworzone do ruchu,
dlatego zmiany pozycji z siedzącej na stojącą i odwrotnie służą zdrowiu.
Gdy podłączysz nasze biurko do komputera, przypomni Ci, że należy zmienić pozycję. Można ustawić czas i preferencje
dotyczące tego, jak często chcesz zmieniać pozycję przy pracy.
Moduł MODULUS SMART można podłączyć do dowolnego użytkownika biurka, co zapewnia elastyczną stację roboczą, tam
gdzie wiele osób korzysta z tego samego stanowiska. Rama ma wyjątkowo duży zakres regulacji wysokości (różnica między
najniższą a najwyższą pozycją), co sprawia, że stanowisko pracy jest bardzo funkcjonalne.
Można uzyskać statystyki dotyczące częstotliwości zmian pozycji w ciągu dnia roboczego. Statystyki te pozwalają obserwować
zachowanie użytkownika na linii czasu, dzięki czemu można zmienić ustawienia, aby dostosować je do preferencji dotyczących
zmiany postawy dla optymalnego samopoczucia.
Stół posiada niezwykle wytrzymałą ramę w kształcie T. Rama nie posiada belki poprzecznej, co zapewnia mnóstwo miejsca na
nogi pod blatem biurka. Mechanizm antyzgnieceniowy wykrywa przeszkody i zatrzymuje biurko. Zapobiega to ewentualnym
obrażeniom oraz uszkodzeniom biurka oraz zapewnia dłuższą żywotność zarówno biurka, jak i pozostałego sprzętu biurowego.
Blat został wykończony trwałym i łatwym w czyszczeniu laminatem. Laminat to trwały materiał, doskonały do nowoczesnych
biur, gdzie wymagane jest trwałe wyposażenie. Wybierz kolor blatu i dopasuj biurko do pozostałych mebli w biurze. Dodaj
praktyczny panel przedni z wbudowanym uchwytem na kable i panele elektryczne.
Aby ułatwić Ci pracę, rama jest gotowa do ekspresowego montażu, co znacząco oszczędzi Twój czas.Po co siedzieć, skoro
można wstać?
Dzięki biurku elektrycznemu z serii MODULUS SMART można łatwo zmieniać pozycję podczas pracy. Zmiana pozycji przy pracy
to skuteczny sposób na dobre samopoczucie i uniknięcie urazów oraz przeciążeń. Ciało ludzkie jest stworzone do ruchu,
dlatego zmiany pozycji z siedzącej na stojącą i odwrotnie służą zdrowiu.
Gdy podłączysz nasze biurko do komputera, przypomni Ci, że należy zmienić pozycję. Można ustawić czas i preferencje
dotyczące tego, jak często chcesz zmieniać pozycję przy pracy.
Moduł MODULUS SMART można podłączyć do dowolnego użytkownika biurka, co zapewnia elastyczną stację roboczą, tam
gdzie wiele osób korzysta z tego samego stanowiska. Rama ma wyjątkowo duży zakres regulacji wysokości (różnica między
najniższą a najwyższą pozycją), co sprawia, że stanowisko pracy jest bardzo funkcjonalne.
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Można uzyskać statystyki dotyczące częstotliwości zmian pozycji w ciągu dnia roboczego. Statystyki te pozwalają obserwować
zachowanie użytkownika na linii czasu, dzięki czemu można zmienić ustawienia, aby dostosować je do preferencji dotyczących
zmiany postawy dla optymalnego samopoczucia.
Stół posiada niezwykle wytrzymałą ramę w kształcie T. Rama nie posiada belki poprzecznej, co zapewnia mnóstwo miejsca na
nogi pod blatem biurka. Mechanizm antyzgnieceniowy wykrywa przeszkody i zatrzymuje biurko. Zapobiega to ewentualnym
obrażeniom oraz uszkodzeniom biurka oraz zapewnia dłuższą żywotność zarówno biurka, jak i pozostałego sprzętu biurowego.
Blat został wykończony trwałym i łatwym w czyszczeniu laminatem. Laminat to trwały materiał, doskonały do nowoczesnych
biur, gdzie wymagane jest trwałe wyposażenie. Wybierz kolor blatu i dopasuj biurko do pozostałych mebli w biurze. Dodaj
praktyczny panel przedni z wbudowanym uchwytem na kable i panele elektryczne.
Aby ułatwić Ci pracę, rama jest gotowa do ekspresowego montażu, co znacząco oszczędzi Twój czas.

Film video
Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji Pobierz instrukcję montażu Pobierz instrukcję obsługi

Specyfikacja produktu
Długość:1600 mm
Szerokość:800 mm
Grubość blatu:25 mm
Minimalna wysokość:640 mm
Maksymalna wysokość:1290 mm
Model:Prostokątny
Podstawa:Regulowane elektrycznie
Kolor blatu:Biały
Materiał blatu:Laminat
Specyfikacja materiału:Kronospan - 8100 SM Pearl white
Kolor stelaża:Biały
Kod koloru stelaża:RAL 9016
Materiał podstawy:Stal
Zakres regulacji wys:650 mm
Szybkość unoszenia:40 mm/sek
Ilość napędów:2
Waga:55 kg
Montaż:Do samodzielnego montażu
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