
EIGENSCHAPPEN
 Geïntegreerd oplaadstation voor 
 compatibele draadloze apparaten
 Vier USB 3.0-poorten voor eenvoudige 
 uitbreiding van aansluitmogelijkheden
 Geschikt voor monitoren, notebooks, 
 MacBooks en iMacs tot 20 kg
 Robuuste schermverhoging ter 
 ondersteuning van een goede zithouding

Monitor 
Stand POWER



DRAADLOOS OPLADEN 
GEMAKKELIJK GEMAAKT

Draadloos opladen 
De Monitor Stand POWER is uitgerust 
met een geïntegreerd oplaadstation 
voor het draadloos opladen van 
compatibele apparaten. Smartphones 
of draadloze muizen kunnen heel 
eenvoudig  op het contactvlak in de 
rechterbovenhoek van de Monitor 
Stand POWER worden geplaatst. 
De smartphone of muis wordt dan 
automatisch opgeladen met een 
uitgangsvermogen van maximaal 5 watt.

Geïntegreerd 
oplaadstation
Door de mogelijkheid om 
apparaten draadloos op 
te laden, wordt de 
monitorstandaard het 
middelpunt van je bureau.



Met de geïntegreerde hub kunnen tot vier 
apparaten met een USB-aansluiting worden 
gebruikt op de Monitor Stand POWER. 

KLEURVARIANTEN

PRAKTISCHE UITBREIDING 
VAN AANSLUITINGEN

Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart en grijs.



OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE RUIMTE

Gemaakt van robuust staal en kan een 
maximale belasting van 20 kg dragen

Geschikt voor grote monitoren en 
diverse kantoorapparatuur, en vergroot 
de opbergruimte op het bureau.

Houd het netjes door 
randapparatuur simpelweg 
onder de standaard op te bergen

Stabiele basis dankzij 
vier antislipvoetjes
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INHOUD VERPAKKING
 Monitor Stand POWER
 Handleiding
 USB-kabel
 Voedingsadapter

ALGEMEEN
 Materiaal
 Dikte van het materiaal
 Antislipvoetjes
 Kleurvarianten
 Maximum gewicht
 Gewicht
 Afmetingen (L x B x H)
 Max. hoogte voor toetsenborden
 Max. lengte voor toetsenborden

Staal
1,3 mm


Zwart, Grijs
20 kg
1,4 kg
580 x 190 x 73 mm
4,6 cm
44 cm

USB-HUB
 Interfaces
 Max. overdrachtssnelheid
 Kabellengte
 Ondersteunde besturingssystemen

4x USB 3.0 
5 Gbit/s
110 cm
Windows, macOS, Linux

DRAADLOZE OPLADER
 Oppervlaktemateriaal
 Ingangsvermogen
 Uitgangsvermogen
 Foreign object detection (FOD)

Rubber
5 V / 2 A
5 V / 1 A


SPECIFICATIES


