SUN-FLEX®EASYDESK ELITE

Active Workplaces

DESK

TUOTETIEDOT
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE vie nostettavat työpöydät uudelle tasolle!
Tämä kompakti pöytä toimitetaan osin koottuna ja YHDESSÄ pakkauksessa SUNFLEXIN® itse kehittämän ONE BOX SYSTEM -järjestelmän mukaisesti.
Suunniteltu Ruotsissa korkeiden vaatimusten mukaisesti. Eristävään
materiaaliin koteloitu moottori takaa, että äänentaso pysyy miellyttävänä myös
avokonttorissa.
SUN-FLEX®EASYDESK ELITEN säätäminen onnistuu kätevästi sovelluksellamme,
joka on ladattavissa App Storesta tai Google Play -kaupasta. Sovelluksen avulla
voit ohjata uutta työpistettäsi mieltymystesi mukaan. Voit säätää korkeutta,
asettaa muistutuksia, koota tilastoja jne. – ja kaikki tämä onnistuu yhdeksällä eri
kielellä! Pöydän korkeutta voidaan myös säätää muistipaneelista, jossa on neljä
erillistä muistipaikkaa ja LCD-näyttö.
Kompaktin kokonsa ansiosta SUN-FLEX®EASYDESK ELITE sopii erinomaisesti niin
perinteiseen toimistoon kuin kotitoimistoonkin. Sisustuksen helpottamiseksi
pöytä on saatavana kahdessa klassisessa värissä: valkoisena tai mustana.
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE tekee ergonomisesta työskentelystä helppoa!

TEKNISET TIEDOT•

• Tuote: 			
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE
• Koottu etukäteen: 		
Kyllä, runko
• Pakkausjärjestelmä:
ONE BOX SYSTEM, kaikki yhdessä
			pakkauksessa.
• Materiaali: 		
Teräs, MDF, muovi
• Sovellusohjaus: 		
Kyllä, vakiona (ladattavissa App
			
Storesta tai Google Play -kaupasta)
• Ohjauspaneeli
muistitoiminnolla: 		
Kyllä, vakiona
• Kieliasetukset: 		
9 eri kieltä
• Törmäyksenesto: 		
Kyllä, pehmeä GYRO-pohjainen
• Staattinen kantavuus:
120 kg
• Dynaaminen kantavuus:
80 kg
• Väri: 			
Musta, valkoinen
• Moottorien lkm: 		
1
• Koteloitu moottori: 		
Kyllä
• Äänenvoimakkuus: 		
<30 dB
• Jalkojen lkm: 		
2

SUN-FLEX® is a corporation with focus on developing,
manufacturing and distribution of products for
the modern office workplace. With over 30 years
of experience and understanding of the modern
office workplace, SUN-FLEX® has gained a respected
leadership position in the industry.

Täydellinen
pöytä yhdessä
pakkauksessa!

• Säädettävät jalat: 		
Kyllä
• Korkeudensäätö: 		
710–1 190 mm.
• Nopeus: 			
38 mm/s
• Toiminta-aika: 		
2 min käytössä / 18 min ei käytössä
• Mitat: 			
Pöytälevy 1 200 x 600 x 15 mm
• Jalkojen syvyys: 		
575 mm
• Takuu: 			
5 vuotta
• Pakkaus: 			
Kantokahvoilla varustettu pahvilaatikko.
			Yksittäin, 18 kpl/lava
			Pöytälevy sisältyy.
			Johtoratkaisu sisältyy.
• Paino: 			
31 kg
• Sertifikaatit: 		
Ks. www.sun-flex.com
• HS-koodi: 		
9403105800
• Tuotenro: 		
610703, valkoinen (RAL 9010, Pure White)
			(GTIN13: 7350042900354)
			
610803, musta (RAL 9017, Traffic Black)
			(GTIN13: 7350042900361)
SUN-FLEX AB
Tegelbruksvägen 1
SE-517 91 Bollebygd, Sweden
Tel +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com

