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Monitorarmen

In onze dynamische, digitale wereld mag er geen tijd verspild te worden door discomfort. Met de nieuwe
generatie monitorarmen van Humanscale kan elke werkplek in een split second worden gepersonaliseerd.
Veilig en zonder kabelspaghetti. Voor meer comfort, welzijn en een hogere productiviteit. Onze monitorarmen
zijn primair ontwikkeld om een ﬂexibele werkomgeving te faciliteren en sluiten aan op de modernste
technologie. Geconstrueerd met duurzame materialen. Met een strakke, elegante vormgeving en een
lage total cost of ownership.

Design ﬁlosoﬁe
Humanscale Design Studio heeft het design en de functionaliteit van onze
monitorarmen opgefrist om hedendaagse kantoorwerkers optimaal te blijven
faciliteren. Het werk wordt steeds ﬂexibeler en er wordt aldoor meer technologie
gebruikt. De monitorarmen van Humanscale veraangenamen het werken op
computers en zorgen voor een productievere werkplek.

Functies en kenmerken
Biedt de gebruiker de mogelijkheid om een
monitor optimaal in te stellen
Kabels kunnen zeer eenvoudig door een
kabelkanaal van rubber worden geleid en
dat zorgt voor een goed georganiseerde,
opgeruimde en veilige werkplek
Een gepatenteerde balansveer zorgt voor een
gemakkelijke en consistente hoogteverstelling
Smart Stop blokkeringssysteem

Balansveer indicator

Een ingebouwde veerindicator zorgt voor een
optimale afstelling van het gewicht van de monitor
voorafgaand aan de installatie. Hierdoor worden
de kosten van een ICT uitrol aanzienlijk verlaagd
’Smart Stop’, een slim blokkeringssysteem
waarvoor octrooi is aangevraagd, geeft de
gebruiker de mogelijkheid om de rotatie van de
arm aan te passen, zodat de arm niet over een
andere tafel zwenkt en omringende apparatuur
beschermd wordt

Eenvoudig kabelmanagement

Quick Release snelsluiting

De ‘Quick Release’ snelsluiting, waarvoor
tevens octrooi is aangevraagd, zorgt voor een
veilige en stabiele koppeling, maar in het bijzonder
voor een eenvoudige installatie. Er is slechts één
inbussleutel nodig die netjes in de voet van de
arm is opgeborgen
Voor maximaal 3 beeldschermen naast elkaar
Compatibel met M/Connect 2 en M/Power, de
innovatieve docking- en oplaadstations die in de
voet van onze monitorarmen zijn geïntegreerd

M/Connect 2 geïntegreerd dockingstation

Speciﬁcaties
Standaard enkele of dubbele monitor
2.3 - 7 kg (5 - 15.5 lbs.)

M2.1
Heavy-duty enkele of dubbele monitor
2.7 - 12.7 kg (6 - 28 lbs.)

Draagkracht

M8.1
Maximaal drie monitoren en grote televisieschermen 9 - 21.8 kg (20 - 48 lbs.)

M10
Hoogteverstelling

Tot maximaal 305 mm

Kleuren

Gepolijst aluminium met witte
kunststof delen
Zilvergrijs met grijze kunststof delen
Matzwart met zwarte kunststof delen

Garantie

M2.1 en M8.1: 15 jaar
M10: 10 jaar

Over het milieu
Onze monitorarmen zijn zorgvuldig ontworpen en worden in losse
onderdelen verzonden om verpakkingsmateriaal drastisch te verminderen - terwijl ze nog steeds zeer snel te installeren zijn. Door de
modulaire koppelingen kunnen gebruikers een productieve werkruimte creëren zonder dat er extra componenten bijbesteld moeten
worden; waardoor grondstoffen worden bespaard. De monitorarmen van Humanscale verbruiken zo min mogelijk energie, middelen
en processen om van fabriek naar kantoor te komen. Er wordt altijd
rekening gehouden met de impact van onze producten op de mens,
zowel tijdens productie als in gebruik. De monitorarmen van Humanscale zijn opgebouwd uit duurzame, niet-giftige materialen en het
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vooruitziende ontwerp zorgt ervoor dat ze lang meegaan en niet al
na een paar jaar vervangen hoeven te worden.
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