SUN-FLEX®DESKFRAME II

Active Workplaces

TOOTE TEAVE
SUN-FLEX®DESKFRAME II on äsja välja töötatud istumis-/seisutugi, mis on loodud, et julgustada tööl rohkem
liikuma. Selle kvaliteetse reguleeritava kõrgusega lauatoega saate kohandada laua vastavalt oma eelistustele.
Hoolikalt läbimõeldud disain võimaldab teil tuge oma uuele töökohale sobivaks kohandada – või olemasolevat
uuendada. SUN-FLEX®DESKFRAME II on valmistatud tugevast materjalist, tagades optimaalse stabiilsuse ja
funktsionaalsuse. Mootor on kapseldatud isolatsioonimaterjali, et
vältida häirivat mürataset isegi avatud planeeringuga kontorites.
SUN-FLEX®DESKFRAME II on lihtne juhtida, kasutades äsja arendatud
rakendust, mille saate oma nutitelefoni alla laadida
Poest või Google Play-st. Seejärel saate rakenduse abil kujundada
oma uue töökoha oma individuaalsete eelistuste alusel. Rakenduse
kaudu saate reguleerida kõrgust, seadistada mälufunktsioone, juurde
pääseda statistikale ja muule – ja seda kõike seitsmes erinevas keeles.
Samuti saate kõrgust reguleerida, kasutades hõlpsasti ligipääsetavaid
Mälu juhtimine LCD-ekraaniga
ja intuitiivseid juhtnuppe laua serval. Ergonoomiline töötamine peaks
olema lihtne.
• Ülemise raami reguleerimine, laius:
TEHNILISED NÕUDED
• Toode:			
SUN-FLEX®DESKFRAME II
• Materjal: 		
Teras
• Rakenduse juhtimine:
Jah, standardne (allalaadimine App
			
Store’ist või Google Playst)
• Mälu juhtimine:		
Jah, standardne, LCD-ekraaniga
• Güroskoopidel põhinev
kokkupõrkevastane:
Jah, standardne
• Tõstevõime, staatiline:
120 kg.
• Dünaamiline tõstevõime: 80 kg.
• Värvid:			
Valge alumiinium, puhas valge,
			liiklusmust
• Mootorite arv:		
1
• Jalasegmentide arv:
2
• Reguleeritavad jalad:
Jah
• Kõrguse reguleerimise
vahemik: 		
700–1170 mm.
• Kiirus, kõrguse
reguleerimine: 		
30 mm/sek.
• Detsibellid:		
Alla 30
• Ülevoolukaitse:		
2 min. jooks/18 min. väljas

SUN-FLEX® on ettevõte, mis keskendub toodete
arendamisele, tootmisele ja turustamisele
moodsas kontori töökohas. Rohkem kui 30-aastase
kogemusega ja kaasaegse arusaamaga
kontoritöökohast on SUN-FLEX® saavutanud selles
valdkonnas lugupeetud liidripositsiooni.

		
• Ülemine raam,
sügavus:
• Jalad, sügavus:
• Garantii:
• Pakend:		
		
• Kaal:		
• Sertifikaadid:

1000–1600 mm. (600 mm.)

600 mm.
680 mm.
5 aastat
Kaasaskantav käepidemega karp. Eraldi
pakitud, ’36 tk/alus. Tarnitakse ilma töölauata.
21 kg.
Vaadake aadressi www.sun-flex.com

• Art.nr.:		
SUN-FLEX®DESKFRAMEII, 600602
		
valge alumiiniumist RAL 9006
		(GTIN13: 7350042900121)
		
SUN-FLEX®DESKFRAME II, 600702
		
puhas valge RAL 9010
		(GTIN13: 7350042900008)
		
SUN-FLEX®DESKFRAME II, 600802
		
liiklus must RAL 9017
		(GTIN13: 7350042900015)
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