
ProStand
Dé geïntegreerde MacBook

laptopstandaard

De laptopstandaard die u eenmalig vastklikt aan uw
MacBook, hierdoor wordt deze nooit vergeten.

Deze geïntegreerde laptopstandaard zorgt voor een gezonde
werkhouding. De MacBook is instelbaar op de juiste hoogte waardoor

nekklachten afnemen en het werkcomfort wordt verbeterd.

Volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenregeling (art. 5.1) mag men
niet langer dan 2 uur per dag met een laptop (zonder accessoires) werken.Bij
een laptop zitten het toetsenbord en beeldscherm niet los van elkaar. Als men
een extern toetsenbord en muis gebruikt komt deze wettelijke beperking van 2
uur te vervallen.

ProStand

De ProStand is ideaal voor flexwerkers. Het maakt niet uit waar u werkt, met

deze laptopstandaard bent u in staat altijd een ergonomische werkplek te

creëren. Daarnaast is de ProStand een tweede beschermingslaag voor uw

MacBook. Door het naadloze design sluit deze perfect aan op het moderne

karakter van de MacBook. Dit komt omdat de ProStand speciaal is ontworpen

voor de MacBook Pro 13 inch modellen.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/laptopstandaard/prostand/


Voordelen ProStand

Ergonomisch
De ProStand is gemakkelijk in drie verschillende
hoogtestanden in te stellen. Zo kunt u de
bovenkant van het scherm tot een hoogte van
maximaal 32,5 cm plaatsen.

Ideaal
De laptopstandaard is door een simpele
bevestiging altijd een onderdeel van uw
MacBook. Hierdoor kunt u te allen tijde een
ergonomische werkplek creëren.

Design
Door het strakke design sluit de
laptopstandaard perfect aan op uw MacBook.
Doordat deze super licht (125gr.) is merkt u niet
eens dat u hem bij hebt.

Beschermend
Naast het feit dat u hiermee ergonomisch kunt
werken dient de ProStand ook als
beschermhoes voor uw MacBook. Kleine
stootjes en beschadigingen worden hierdoor
opgevangen.

Werkplek
De ProStand is eenvoudig op de juiste hoogte
in te stellen en is daardoor gemakkelijk als extra
scherm te gebruiken.

Functioneel
De ProStand is zo ontworpen dat alle
functionaliteiten van de MacBook beschikbaar
blijven. Zo blijven de poorten beschikbaar en
ook de ventilatie wordt niet geblokkeerd.

Kenniscentrum

Organisaties boeken resultaten op dezelfde manier als
topsporters: jarenlang doelgericht, met volledige
aandacht investeren en verbeteren om op specifieke
momenten te excelleren.

Deze whitepaper richt zich op de vraag wat organisaties
en medewerkers praktisch kunnen doen op basis van
inzichten uit de topsport om werkprestaties te
verbeteren en ...

Specificaties

Breedte 310 mm

Hoogte 15 mm

Diepte 219 mm

Gewicht 125 gr

Artikelnummer: BNEUSFMBP1317 (13" model 2019)

BNEUSFMBP1317NTB (13" model 2018/17)

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=https://youtu.be/-BSs_XhamQI
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/whitepaper-werkprestaties-verbeteren-door-inzichten-uit-de-topsport/

