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Laptop/Tablet Stand

Mousetrapper Laptop/Tablet Stand er iPad’en, E-Reader’en, Laptoppen og Tablet PC’ens
bedste ven. Dens ergonomiske design hjælper brugerne med at løse de problemer der opstår
i forbindelse med dårlig arbejdsstilling. Laptop/Tablet Stand har 6 niveauer for højdejustering af
synsfeltet. Dens evne til tilpasning fører til forbedret varmefordeling og bidrager samtidig til et
kompakt og transportabelt design.

Fordele ved Laptop/Tablet Stand
Føler du dig træt i nakke og skuldre? Måske skyldes det en forkert
arbejdsstilling når du arbejder med din laptop eller tablet.
Mousetrapper Laptop/Tablet Stand hjælper dig til at holde hovedet i
en ergonomisk rigtig position. Ved at holde øjnene i den rigtige højde
og i en bekvem afstand glider arbejdet lettere og mere behageligt.
Oplever du stadig nu og da smerter i arm, nakke eller skulder – prøv
at se nærmere på vores produktserie og ergonomiske museløsninger
som har hjulpet mange til at undgå unødvendige smerter. Du finder
dem på www.mousetrapper.com.

Nøglefunktioner
■

Et slankt design, fremstillet i aluminium, og lige til at folde
sammen og tage med sig

■

Højde og bredde kan justeres

■

6 forskellige skrå positioner der gør det behageligt for øjnene

■

Taske i neoprenmateriale
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Laptop/Tablet Stand
Tips til bedre position og ergonomi:
■

Indstil din stol så dine fødder har støtte mod gulvet, og hold
ryggen rank når du sidder ned.

Facts
■

Længde: 254 mm

■

Bredde: 183/267 mm (min./maks.)

■

Hold dine arme tæt mod kroppen når du arbejder.

■

Tykkelse: 10/184 mm (min./maks.)

■

Hvil armene på håndledsstøtten eller skrivebordet.

■

Vægt: 430 g

■

Art.nr.: TB402

■

■

■

Skift arbejdsstilling; benyt et hæve-/sænkebord så du
skiftevis kan stå op og sidde ned.
Anbring skærmen i en behagelig afstand som ikke
anstrenger øjne eller nakke.
Undgå belastningsskader (RSI) ved at benytte en centralt
placeret mus foran dit tastatur.

