
PRODUKTA INFORMĀCIJA
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE ir jauns regulējamo galdu standarts.
Kompakts galds tiek piegādāts jau daļēji salikts VIENĀ iepakojumā ar SUN-FLEX® radīto ONE BOX SISTĒMU, lai 
nevajadzētu veidot atsevišķus iepakojumus rāmim un galda virsmai. Viss tiks piegādāts 
vienā iepakojumā! Izstrādāts Zviedrijā, garantēta augstākā kvalitāte, lai apmierinātu pat 
visaugstākās prasības. Motors ir iekapsulēts izolācijas materiālā, lai garantētu neuzbāzīgu 
trokšņa līmeni pat atvērtā plānojuma birojos.
Vislabāk SUN-FLEX®EASYDESK ELITE ir vadīt, izmantojot lietotni, ko iespējams  
lejupielādēt viedtālrunī no App Store vai Google Play. Lejupielādējiet lietotni savā 
viedtālrunī un izveidojiet savu darbavietu atbilstoši jūsu personīgajām vajadzībām un 
vēlmēm. Jūs varat uzstādīt augstumu, iestatīt atmiņas funkcijas, izveidot statistiku un vēl 
daudz ko citu  - un to visu deviņās valodās. Galda augstumu var regulēt arī, izmantojot 
atmiņas vadības paneli, kuram ir četri individuālie atmiņas iestatījumi un LCD displejs.
Pateicoties kompaktajam formātam, SUN-FLEX®EASYDESK ELITE ir ideāla izvēle gan 
parastajiem biroja plānojumiem, gan mājas birojiem. Rakstāmgalds ir pieejams divās 
klasiskās krāsās – baltā vai melnā –, lai varētu izvēlēties to, kas labāk atbilst jūsu 
mēbeļu dizainam.
Strādāt ergonomiski ir viegli. SUN-FLEX® EASYDESK ELITE!

SUN-FLEX®EASYDESK ELITE

SPECIFIKĀCIJAS
• Produkts:  SUN-FLEX®EASYDESK ELITE
• Salikts:   Jā, rāmis
• Iepakojuma sistēma: ONE BOX SYSTEM, viss piegādāts vienā 
iepakojumā
• Materiāli:   Tērauds, MDF, plastmasa
• Vadība caur lietotni:  Jā, standarta (lejupielādēt no App Store vai 
   Google Play)
• Kontroles panelis ar
  Atmiņas funkciju:   Jā, standarta
• Valodu izvēle:  Jā, deviņas valodas
• Antikolīzija:  Jā, mīkstā, uz žiroskopa bāzes
• Pacelšanas kapacitāte, 
  statiskā:   120 kg.
• Pacelšanas kapacitāte, 
  dinamiskā:  80 kg
• Krāsas:   Melna, balta
• Motoru skaits:  1
• Izolēts motors:  Jā
• Decibeli:   <30

• Kāju segmentu skaits: 2
• Decybele:  <30
• Liczba segmentów nogi: 2
• Pielāgojama pēda:  Jā
• Augstuma regulēšana:  710–1,190 mm
• Ātrums:   38 mm/sec
• Operācija:  2 min/18 min off
• Izmēri:   Virsma 1200 x 600 x 15 mm
• Pēdas dziļums:  575 mm
• Garantija.  5 gadi
• Iepakojums:  Pārnēsājama kaste ar rokturiem
   Individuālas vienības, 18 uz paletes 
   Virsma iekļauta komplektā
   Kabeļa vadīkla iekļauta
• Svars:   31 kg
• Sertifikāti:  Jā, skatīt www.sun-flex.com
• H Skods:   9403105800
• Art. no.   610703, balts (RAL 9010, Tīri balts) 
   (GTIN13: 7350042900354) 610803, melns 
   (RAL 9017, Melns) (GTIN13: 7350042900361)

Active Workplaces

Iepakojumā pilns 
komplekts!

DESK

SUN-FLEX® - ir kompānija, kas nodarbojas 
ar produktu izstrādi, ražošanu un izplatīšanu 
modernām biroju telpām. Ar vairāk nekā 30 
gadu pieredzi un izpratni par mūsdienīgu biroju 
vajadzībām SUN-FLEX® ir ieņēmis līdera pozīciju 
šajā jomā.
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