Technická specifikace
QuickStand navržený společností Humanscale je jedinečný produkt montovaný na pracovní stůl, vhodný při sezení i stání, který
podporuje aktivitu uživatele a snadno začleňuje pohyb do pracovního dne. QuickStand je extrémně spolehlivý, stabilní produkt,
který má zabudovaný kabelový svazek pro snadné zapojení. Díky minimálnímu profilu QuickStand není nutné volit kompromis
pro pracovní desku uživatele a je zde dostatek prostoru pro papírovou práci a další nezbytné věci.
Pevný, stabilní produkt
Čisté linie, vizuálně estetický vzhled
Snadná obsluha

Navržený s velkou platformou, která se
nepřerušeně spojí s pracovní deskou
Předem nainstalovaný kabelový svazek pro snadné zapojení
Plně integrovaný management kabelů
Dva USB výstupy pro klávesnici / myš
18” (460 mm) výškové nastavení platformy
Nastavení zobrazení na jednom / dvou 5” (127 mm) monitorech
Upínání pracovní desky má 6” (150 mm)
horizontální nastavení pro povrch hluboký
24” (600 mm) až 36” (900 mm)
Upínání pracovního povrchu se připevní
k zadnímu rohu povrchu o tloušťce ½”
(13 mm) a ž 2 ¾” (70 mm)

Nainstalovaný
kabelový svazek

VESA v souladu s
nastavitelností tření monitoru

Svorka ze dvou částí pro upnutí
nebo montáž průchodky

Číslo dílu
Popis

QSWL24

QSBL24

QSWL30

Barva

Součást
balení 1
Možnosti upnutí 2
Velikost
platformy

Nainstal.
kabelový
svazek 3

Nosnost

Výškové
nastavení

černá, šedá

mm) a ž 36” (900 mm)

bílá, šedá

Výškově nastavitelný sloupek
QuickStand, malá platforma, integrovaný
kabelový svazek pro jeden monitor,
podpora dlaně, upínání na stůl ze dvou
částí, sada nářadí

šířka 28” (710 mm) x hloubka 11”
(280 mm)

Přepravní
hmotnost
Záruka

černá, šedá

Výškově nastavitelný sloupek
QuickStand, příčná tyč, velká platforma,
integrovaný kabelový svazek pro dva
monitory, podpora dlaně, upínání na
stůl ze dvou částí, sada nářadí

Šířka 28” (710 mm) x hloubka 17” (430 mm)

1 x IEC C13 síťový kabel o délce 3 m
1 x DVI-DUAL propojovací kabel o délce 3 m

2 x USB 2.0 kabel o délce 2 m

2 x IEC C13 síťový kabel o délce 3 m
2 x DVI-DUAL propojovací kabel o délce 3 m
2 x USB 2.0 kabel o délce 2 m

Montážní hmotnost monitoru – minimálně 4 lbs. (1.8 kg) až maximálně 11 lbs.
(5 kg) Maximální zatížení na sestavě QuickStand – 25 lbs. (11.3 kg). Zahrnuje:
hmotnost monitoru a obsah platformy

Montážní hmotnost každého
monitoru – minimálně 4 lbs.
(1,8 kg) až maximálně 11 lbs.
(5 kg) Maxim. zatížení na sestavě
QuickStand – 25 lbs. (11.3 kg).
Zahrnuje: hmotnost monitoru,
příčnou tyč a obsah platformy

18” (460 mm) výškové nastavení platformy
5” (127 mm) nastavení jednoho/dvou monitorů
23” (585 mm) maximální výškové nastavení
≤ 24”
+15°
-5°
Není k dispozici

+/- 15°

otočení o 180°, režim krajina a portrét

VESA
Přepravní
rozměry

bílá, šedá

Upínání na stůl ze dvou částí pro pracovní povrchy o tloušťce ½” (13mm) až 2 ¾” (70 mm)

Naklonění displeje

Otočení
displeje

černá, šedá

Výškově nastavitelný sloupek
QuickStand, velká platforma,
integrovaný kabelový svazek pro jeden
monitor, podpora dlaně, upínání na stůl
ze dvou částí, sada nářadí

Typická
velikost displeje4

Pan. displeje

QSBC30

Provedení pro vysoké zatížení
s příčnou tyčí, dvěma monitory,
velká platforma
Pracovní deska o hloubce 30” (800

Pro pracovní desku o hloubce a 24” (600
mm) a ž 29” (700 mm)
bílá, šedá

QSWC30

Provedení pro menší zatížení, jeden
monitor, velká platforma

Provedení pro menší zatížení, jeden
monitor, malá platforma

Velikost
prac.
povrchu

QSBL30

v souladu s VESA
šířka 38.5” (1000 mm) x hloubka 11.5” (300 mm) x výška 21.5” (550 mm)
57 lbs. (26 kg)

60 lbs. (27 kg)
5 let , 24/7
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Součást balení:
Každý QuickStand je dodáván s potřebnými nástroji pro instalaci a nastavení produktu

2

Volitelné možnosti upnutí k pracovní desce:
Upínací svorka ze dvou částí pro připevnění k zadní části pracovní desky
Upínací svorka ze dvou částí je vhodná pro průchodky této velikosti: 4.5” (115 mm) šířka x 1” (25.5 mm) hloubka
Bez instalace přes pracovní desku

3

Nainstalovaný kabelový svazek:
Délka síťového kabelu a DVI kabelů vedoucích ze zadní strany QuickStand: 48” (1220 mm)
Délka USB kabelů vedoucích ze zadní strany QuickStand: 36” (915 mm)
Délka síťového kabelu a DVI kabelů vedoucích z přední strany QuickStand: 16” (400 mm)
Síťový kabel se liší podle státu prodeje produktu

4

Typická velikost monitoru:
Velikost monitoru je přibližná. Rozměr je úhlopříčka obrazovky. Velikost monitoru
může být přesažena, pokud délka a hmotnost nepřesáhne maximální nosnost montovaného
monitoru.
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