
INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE nustato naują reguliuojamo aukščio rašomųjų stalų standartą.
Kompaktiškas rašomasis stalas pristatomas iš dalies surinktas VIENOJE pakuotėje pagal SUN-FLEX® sukurtą ONE 
BOX SISTEMĄ, kad nereikėtų atskirų pakuočių rėmui ir darbastaliui. Viskas pristatoma 
vienoje pakuotėje! Sukurta Švedijoje, garantuojama aukščiausia kokybė ir suprojektuota 
taip, kad atitiktų griežtus keliamus reikalavimus. Variklis yra įdėtas į izoliacinę medžiagą, 
kad būtų užtikrintas netrukdantis triukšmo lygis net atviro plano biuruose.
Geriausias būdas dirbti su SUN-FLEX®EASYDESK ELITE yra naudoti mūsų programėlę, 
kurią galima įsigyti iš App Store arba Google Play. Atsisiųskite programėlę į savo 
išmanųjį telefoną ir naudokite ją, kad sukurtumėte naują darbo vietą, kuri atitiktų jūsų 
asmeninius norus ir reikalavimus. Galite reguliuoti aukštį, nustatyti priminimo funkcijas, 
rinkti statistiką ir dar daugiau – visos šios parinktys galimos devyniomis kalbomis. 
Reguliuojamo aukščio stalą taip pat galima valdyti per atminties valdymo skydelį, 
kuriame yra keturi atskiri atminties nustatymai ir LCD ekranas.
Dėka savo kompaktiško formato SUN-FLEX®EASYDESK ELITE yra idealus pasirinkimas tiek 
įprastiniam biuro išdėstymui, tiek namų biurams. Rašomasis stalas yra dviejų klasikinių 
spalvų – baltos arba juodos – kad suteiktų lankstumo kuriant baldus.
Dirbti ergonomiškai turėtų būti lengva: SUN-FLEX® EASYDESK ELITE!

SUN-FLEX®EASYDESK ELITE

SPECIFIKACIJOS
• Produktas:  SUN-FLEX®EASYDESK ELITE
• Iš anksto surinkta:  Taip, rėmas
• Pakavimo sistema:  ONE BOX SYSTEM, viskas tiekiama vienoje 
pakuotėje
• Medžiaga:  Plienas, MDF, plastikas
• Valdymas programėle: Taip, standartinis (atsisiųskite iš App Store 
   arba Google Play)
• Valdymo skydelis su
  atminties funkcija:  Taip, standartinis
• Kalbos parinktys:  Taip, devynios kalbos
• Apsauga nuo susidūrimo: Taip, giroskopo pagrindu, minkšta
• Keliamoji galia, statinė: 120 kg
• Keliamoji galia, dinaminė: 80 kg
• Spalvos:   Juoda, balta
• Variklių skaičius:  1
• Izliuotas variklis:  Taip
• Decibelai:  <30
• Kojų segmentų skaičius: 2

 
• Reguliuojamos kojelės: Taip
• Aukščio reguliavimas:  710–1,190 mm
• Greitis:   38 mm/sec
• Veikimas:  2 min/18 min išjungta
• Matmenys:  Darbastalis 1200 x 600 x 15 mm
• Kojelė, gylis:  575 mm
• Garantija.  5 metai
• Pakuotė:    Pakeliama dėžė su rankenomis
   Atskiri vienetai, 18 vienetų paletėje. 
   Komplekte darbastalis 
   Pridedama kabelių tvarkyklė
• Svoris:   31 kg
• Sertifikatas:  Taip, žiūrėtiwww.sun-flex.com
• HS kodas:  9403105800
• Prekės Nr.  610703, baltas (RAL 9010, Visiškai baltas) 
   (GTIN13: 7350042900354) 
   610803, juodas (RAL 9017, Juodos spalvos) 
   (GTIN13: 7350042900361)
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DESK

SUN-FLEX® yra korporacija, kurios pagrindinis 
dėmesys skiriamas produktų, skirtų moderniai 
biuro darbo vietai, kūrimui, gamybai ir platinimui. 
Turėdama daugiau nei 30 metų patirtį ir supratimą 
apie modernią  darbo vietą biure, SUN-FLEX® įgijo 
gerbiamą lyderio poziciją pramonėje.
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