
CARACTERÍSTICAS
 Estação de carregamento integrada 
 para dispositivos sem fio compatíveis
 Quatro portas USB 3.0 para mais conexões
 Adequado para monitores, notebooks, 
 MacBooks e iMacs de até 20 kg
 Suporte para a tela resistente para 
 ajustar o monitor e ajudar o usuário 
 em uma melhor postura

Monitor 
Stand POWER



CARREGAMENTO SEM 
FIO DE PERIFÉRICOS

Carregamento sem fio 
O Monitor Stand POWER possui 
uma estação de carregamento 
integrada para o carregamento 
sem fio de dispositivos compatí-
veis. Smartphones ou mouses sem 
fio podem ser simplesmente 
colocados em uma área de contato 
no lado direito da superfície 
superior do Monitor Stand POWER. 
O smartphone ou o mouse será 
automaticamente carregado com 
uma potência de saída de 5 watts 
no máximo.

Estação de carre-
gamento integrada
Com sua capacidade de 
carregar dispositivos 
compatíveis sem fio, o 
suporte do monitor se 
tornará a peça central de 
sua mesa.



Com o seu hub integrado, até quatro dispositivos 
com conexões USB podem ser operados através 
do Monitor Stand POWER

VERSÕES DE COR

CONEXÕES PRÁTICAS

Disponível nas cores 
preto e cinza.



USO INTELIGENTE DE ESPAÇO

Feito de aço e pode 
suportar até 20kg

Adequado para monitores grandes, para ser usado 
em escritórios e optimiza o espaço do seu desktop

Mantenha seu 
desktop arrumado armazenando 
periféricos embaixo do suporte.

Borrachas anti-deslizantes 
para melhor estabilidade



www.sharkoon.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
 Monitor Stand POWER
 Manual
 Cabo USB
 Adaptador de alimentação

GENERAL
 Material
 Espessura do material
 Almofadas antiderrapantes
 Versões de cor
 Carga máxima
 Peso
 Dimensões (C x L x A)
 Máx. altura para teclados
 Máx. comprimento para teclados

Aço
1,3 mm


Preto, Cinza
20 kg
1,4 kg
580 x 190 x 73 mm
4,6 cm
44 cm

USB HUB
 Interfaces
 Taxa máxima de transferência
 de dados
 Comprimento do cabo
 Sistemas operacionais suportados

4x USB 3.0 
5 Gbit/s

110 cm
Windows, macOS, Linux

CARREGADOR SEM FIO
 Material
 Potência de entrada
 Potência de saída
 Detector de conexões externas (FOD)

Borracha
5 V / 2 A
5 V / 1 A


ESPECIFICAÇÕES


