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Sestavte si váš produktový kód mechanismu pro klávesnici a myš
Vybete si z našich mnoha mechanismů, desek klávesnic, desek pro myš, opěr zápěstí a délek kolejnic
pro konfiguraci vašeho vlastního zákaznického mechanismu pro klávesnice.
Bílý mechanismus s bílou klávesnicí a deskou pro myš, šedá opěra zápěstí a podložka pod myš.
Platinový mechanismus s platinovou klávesnicí a deskou pro myš, šedá opěra zápěstí a podložka pod myš.
Černý mechanismus s černou klávesnicí a deskou pro myš, černá opěra zápěstí a podložka pod myš.

Produktový kód:

mechanismus

deska

deska

podložka

klávesnice

myši

zápěstí

kolejnice

Volba mechanismu
Všechny klávesnicové mechanismy nabízejí sklon 0° - 15° pro pozici psaní s nízkým
rizikem. Konfigurace pro sestavení zákazníkem jsou k dispozici pouze v černé barvě,
pokud není uvedeno jinak.
6G (černý), 6GW (bílý)
Nejdokonalejší klávesnicový mechanismus do
dneška vyvinutý společností Humanscale, 6G
poskytuje intuitivní ergonomickou nastavitelnost
a bezkonkurenční styl.

178mm výšková nastavitelnost
45mm nad kolejnicí až 133mm pod kolejnici
Standardní kolejnice 550mm dlouhá

5G (černý) 5GV (Platinum)
Světově nejprodávanější mechanismus pro
klávesnice, 5G kombinuje snadnou nastavitelnost
sklonu a výšky s pomocí číselníku s nejsilnějším
ramenenem na trhu.
160mm výšková nastavitenost
32mm nad kolejnici až 127mm pod kolejnici
Standardní kolejnice 550mm dlouhá
4G (černý)
4G představuje revoluční klávesnicovou technologii
s jednoduchým číselníkovým systémem
nastavitelnosti úhlu sklonu klávesnice.

160mm výšková nastavitelnost
32mm nad kolejnicí až 127mm pod kolejnici
Standardní kolejnice 550mm dlouhá
2G (černý)
Původní standardní držák, 2G nabízí nezávislé
nastavení výšky a sklonu a bezkonkurenční
stabilitu
stabilitu.

160mm výšková nastavitelnost
127mm nad kolejnici až 32mm pod kolejnici
Standardní kolejnice 550mm dlouhá

Základní deska klávesnice
900 Standard
St d d
K dispozici v bílé 6GW
K dispozici s Platinum 5GV

950 Standard Compact
K dispozici v bílé 6GW
K dispozici s Platinum 5GV

800 Radiused

700 Diagonal

600 Extender

Základní deska klávesnice, pokračování
550 Big Compact
Již dodávaná s podložkou pod myš
Nevyplňuje se podložka pod myš
K dispozici s Platinum 5GV

500 Big
Již dodávaná s podložkou pod myš
Nevyplňuje se podložka pod myš
K dispozici s Platinum 5GV

400 Diagonal Big
Již dodávaná s podložkou pod myš
Nevyplňuje se podložka pod myš

300 Curved

Bez podložek zápěstí

100 Combo

Bez podložek zápěstí

Deska pro myš
Všechny podložky pod myš jsou k dispozici pouze v černé barvě, pokud není
uvedeno jinak.

90
90H

215mm (8,5") Clip myši
215mm (8
(8,5
5")) Horní Clip myši

K dispozici v bílém s 6GW
K dispozici s Platinum 5GV

91
91H

255mm (10") Clip myši
255mm (10") Horní Clip myši

K dispozici v bílém s 6GW
K dispozici s Platinum 5GV

11R
11L
11D

205mm (8,5") vpravo
205mm (8,5") vlevo
bez obrázku
205mm (8,5") vlevo i vpravo
bez zobrazení

Není k dispozici s 6GW a 5GV
12R
12L
12D

255mm (10") vpravo
255mm ((10")) vlevo
255mm (10") vlevo i vpravo
bez zobrazení

Není k dispozici s 6GW a 5GV

Podložky předloktí/zápěstí
Všechny podložky předloktí a myši jsou k dispozici pouze v černé barvě,
pokud není uvedeno jinak.

F

485mm (19")

Pěna potažená umělou kůží

G

485mm (19")

F20
G20
G27

510mm (20")
510mm (20")
510mm (20")

Gel s černou nebo šedou
umělou kůží
Pěna potažená umělou kůží
Gel potažený umělou kůží
Gel potažený Lycrou

GMP

510mm(20")

Pouze pro desky 400 a 500

Gel s umělou kůží
Pouze pro desky 400 a 500

MP7F

180mm (7")

Pěna potažená umělou kůží

MP7G

180mm (7")

Gel potažený umělou kůží

Kolejnice
Ke všem mechanismům si můžete vybrat vyhovující délku kolejnice.

27
25
22
18
16
14
11

685 mm ((27")) kolejj
635mm (25") kolej
Standard 550mm (21,625") kolej
455mm (15") kolej
405mm (18"¨kolej
355mm (14") kolej
280mm (11") kolej

Náhradní kolejnice (při objednávce bez mechanismu)

RT27
RT25
RT22
RT18
RT16
RT14
RT11

685 mm (27") kolejnice

45Eur

635mm (25") kolejnice

40Eur

Standard 550mm (21,625") kolejnice

35Eur

455mm (15") kolej

35Eur

405mm (18"¨kolej

35Eur

355mm (14")
(14 ) kolej

35Eur

280mm (11") kolej

35Eur
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