SUN-FLEX®EASYDESK ELITE

Active Workplaces

DESK

PRODUKTINFORMATION
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE sätter ny standard för höj- och sänkbara skrivbord.
Ett kompakt bord som levereras delvis förmonterat i ETT paket enligt
SUN-FLEX® egenutvecklade ONE BOX SYSTEM, för att slippa olika paket för ram
och bordsskiva. Allt levereras i ett paket!
Utvecklat i Sverige och anpassat efter de höga krav som ställs.
Tack vare inkapslad motor i isolerande material ges en behaglig ljudnivå även
i öppna kontorslandskap.
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE kontrolleras med vår app som du enkelt laddar
ner till din mobil från App Store eller Google Play. Med appen styr du din
nya arbetsplats utefter personliga önskemål. Du kan justera höjder, ställa in
påminnelsefunktioner, erhålla statistik etc, allt detta finns dessutom tillgängligt
på nio språk! Det höj- och sänkbara bordet kan även manövreras via Memory
Control Panel, som har fyra individuella minnesinställningar och LCD-display.
Det kompakta formatet gör att SUN-FLEX®EASYDESK ELITE passar utmärkt på
kontoret likväl som hemmakontoret. Bordet levereras i två klassiska färger;
vit eller svart vilket ger flexibilitet vid möblering.
Att arbeta ergonomiskt skall vara enkelt, SUN-FLEX®EASYDESK ELITE!

Komplett bord
i ett paket!

SPECIFIKATIONER

• Produkt:			
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE
• Justerbara fötter: Ja
• Förmonterat:		
Ja, ram
• Höjdjustering:
710-1190 mm.
• Förpackningssystem:
ONE BOX SYSTEM, allt medföljer
• Hastighet:
38 mm/sek
			i en kartong.
• Operation:
2 min/18 min av
• Material:			
Stål, MDF, plast
• Mått:		
Bordsskiva 1200x600x15 mm
• Appstyrning:		
Ja, standard (laddas ned 			
• Fötter, djup:
575 mm
			
från App Store eller Google Play)
• Garanti:		
5 år
• Kontrollpanel
• Förpackning:
Bärbar kartong med handtag.
med minnesfunktion:
Ja, standard
		Styckvis, 18 st/pall			
• Språkval:			
Ja, nio olika språk
		Bordsskiva medföljer
• Antikollision:		
Ja, gyrobaserad soft
		Kabelhantering medföljer
• Lyftkapacitet, statisk:
120 kg
• Vikt:		
31 kg
• Lyftkapacitet, dynamisk:
80 kg
• Certifikat:
Ja, se www.sun-flex.com
• Färg:			
Svart, vit
• HS kod:		
9403105800
• Antal motorer:		
1
• Art.nr.:		
610703, vit (RAL 9010, Pure White) (GTIN13: 7350042900354)
• Isolerad motor:		
Ja
		
610803, svart (RAL 9017, Traffic Black) (GTIN13: 7350042900361)
• Decibel:			<30
• Antal bensegment:		
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.

SUN-FLEX AB
Tegelbruksvägen 1
SE-517 91 Bollebygd, Sweden
Tel +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com

