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Stap heel gemakkelijk over op ergonomie door de bestaande 
voet van uw LCD monitor of TV te vervangen door de Neo-

Flex™ LCD Stand. Dankzij Ergotron's geïntegreerde Constant Force 
(CF™) kantel- en hoogteverstellingstechnologie kan de monitor met 
slechts één vinger 13 cm in hoogte worden versteld, en moeiteloos 
kantelen, zwenken en van portret naar landschap weergave draaien.  
 
De Neo-Flex™ LCD Stand is de enige voet op de markt geschikt 
voor bijna alle monitoren door de unieke gewichtsinstelbaarheid. 
Tevens blijft de monitor in elke gekozen positie staan zonder dat er 
knoppen of hendels aan te pas komen.

Kenmerken

• Stap heel gemakkelijk over op 
ergonomie

•  De enige vrijstaande voet op de 
markt met gewichtsinstelbaarheid

•  Bepaal eenvoudig de hoogte en 
kijkhoek van uw LCD monitor 
voor maximaal comfort en 
productiviteit

• 13 cm hoogteverstelling zorgt 
voor een correcte schermhoogte 
voor 50% van de gebruikers op 
de bureauwerkplek

• Het gepatenteerde hoogtever-
stellingsmechanisme garandeert 
een duurzaam verstelbare LCD 
monitor 

• Geschikt voor LCD monitoren van 
2,7 tot 7,2 kg

• Gestroomlijnde, duurzame en 
gemakkelijk schoon te maken 
behuizing 

• Voldoet aan de UL 360950 
Kantelvoorschriften en is dus 
kantelveilig voor elk gewicht 
monitor

• Solide constructie voor optimale 
duurzaamheid 

• Geschikt voor elke monitor die 
voldoet aan de VESA standaard
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forward & back tiltright/left panportrait/landscape height adjustment

5″
(13 cm) 270° 35°

(+25°/-5°)

90°

Modellen & Gewichtscapaciteit: 

Model  Gewicht LCD*
33-310-060 2,7 tot 7,2 kg
* Exclusief het gewicht van de bestaande voet van elke LCD monitor

Bevestigingsopties: 
• VESA FDMI MIS-D, 100/75, C*  
 (gatenpatroon: 100 x 100 mm & 75 x 75 mm)

Basis specificaties:

 
 

Kleur: zwart/zilver

Garantie: 3 jaar

Verzendgewicht: 2,7 kg

Compatibiliteit: 
• VESA FDMI en VESA FPMPMI   
• Voldoet aan de UL 360950 Kantelvoorschriften en is dus   
 kantelveilig voor elk gewicht monitor 
• Voldoet aan de voorschriften van TCO-03, Ergonomie standaard

Stel de hoogte en de kijkhoek 
van de LCD monitor of TV in voor 
maximaal comfort en productiviteit, 
draai de monitor voor weergave in 
portret of landschap formaat. 
 
Bevestig eenvoudig uw LCD 
monitor aan de stand met de vier 
schroeven. 
 
Gepatenteerde kantel- en  
hoogteverstellingstechnologie 
zorgt voor soepele en moeiteloze 
instelling. De voet neemt weinig 
ruimte in, maar zorgt wel voor 
stabiliteit zelfs wanneer de monitor 
wordt ingesteld. 

270° rechts/ links  
draaien

Instellingsbereik:

13 cm hoogteverstelling +25°/-5° naar voren/ naar 
achteren kantelen

90° draaien voor portret/
landschap weergave
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