
Filex Galaxy Modular
Dual

Flexibel instelbaar

De Filex Galaxy Modular Dual is geschikt voor twee
schermen en zijn los van elkaar in te stellen.

Een perfecte uitlijning van beeldschermen is mogelijk dankzij deze
individueel instelbare armen. De kijkhoek per scherm is naar wens

instelbaar.

In meerdere studies is gevonden dat het gebruik vantwee of meer schermen
kan leiden tot substantiëleverbetering van de prestatie (University of Utah,
2008;Colvin et al., 2004; Czerwinski et al, 2003).

Te lage plaatsing van de monitor kan leiden tot een hogere nekspanning. Te
hoog plaatsen (bovenkant moet zeker niet boven ooghoogte komen) kan
eveneens tot problemen leiden. Wellicht nog belangrijker is de verstelbaarheid
van de diepte waardoor altijd een optimale kijkafstand mogelijk is. Hierdoor
wordt de informatie beter opgenomen en geeft de minste belasting voor de
ogen. Deze optimale monitorpositie werkt stukken comfortabeler en verhoogt
de productiviteit met 10% in vergelijking met een verkeerde positie
(Sommerich et al,1998).

De nieuwste monitorarm van BakkerElkhuizen

Een ergonomische werkplek bevordert het comfort en de productiviteit van

beeldschermwerkers. Monitorarmen zijn hier een belangrijk onderdeel van en

creëeren meer ruimte op uw werkplek en verbeteren uw werkhouding. De Filex

Galaxy Modular Dual is volledig modulair zodat elke gewenste configuratie is te

realiseren. Het gebruik van een monitorarm is belangrijk, want een optimale

monitorpositie werkt stukken comfortabeler en verhoogt de productiviteit met

10% in vergelijking met een verkeerde positie (Sommerich et al,1998).

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/monitor-arm/filex-galaxy-modular-dual/


Voordelen Filex Galaxy Modular Dual

Kijkhoek
Stel de hoogte en diepte van het beeldscherm
volledig traploos in met de gepatenteerde
connector op de paal. Door de 3
scharnierpunten van de 2 statische armen en de
VESA kop kan het beeldscherm kantelen,
roteren en draaien.

Klem
Door een breed assortiment aan klemmen
wordt het mogelijk de Filex Galaxy monitorarm
te bevestigen aan de meeste bureaubladen.
Standaard wordt de bladklem en bladdoorvoer
meegeleverd.

Rotatiestop
De geïntegreerde rotatiestop in de Filex Galaxy
monitorarmen zorgt dat een bureau strak
tegen de muur of tegen een ander bureau
(back-to-back) geplaatst kan worden zonder dat
de armen en/of muur elkaar raken.

Modulair
Door het modulaire systeem is je werkplek
toekomstig gemakkelijk aan te passen.
Eenvoudige uitbreiding naar meerdere
schermen, verlenging van de paal of uitbreiding
met een elektrificatie unit of cpu houder zijn
mogelijk.

Circulair
Alle onderdelen zijn 100% recyclebaar en
gemaakt van 100% duurzame materialen. Door
het modulaire principe is uitbreiden in de
toekomst gemakkelijk zonder dat je daarvoor
onderdelen moet vervangen.

Design
Kabelmanagement is inbegrepen in de Filex
Galaxy serie. Dit zorgt voor een opgeruimde en
professionele uitstraling. Alle Filex Galaxy
onderdelen zijn in de kleuren wit, zilver of zwart
verkrijgbaar. Én, alle onderdelen hebben een
garantie van 5 jaar.

Kenniscentrum

Een ergonomische werkplek bevordert het comfort en
de productiviteit van beeldschermwerkers. Met wat
kleine aanpassingen is het eenvoudig om de ideale
werkplek te creëren.

Monitorarmen zorgen voor meer ruimte op uw
werkplek en verbeteren de werkhouding. Daarnaast is
een monitorarm eenvoudig in hoogte en afstand...

Specificaties

Gewicht 6.5 kg

Artikelnummer: BNEFG809421 (Meer versies)

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.nl
website: www.bakkerelkhuizen.nl

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=Ny32LSlQ37I
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/waarom-een-monitorarm-een-goede-aanvulling-op-een-ergonomische-werkplek/

