
Ergonomische polssteun toetsenbord - gel - zilver
Product ID: WRSTRST

Nadat u deze ergonomische gel polssteun voor toetsenborden eenmaal heeft geprobeerd, zult u zich
afvragen hoe u ooit zonder dit product had kunnen werken. Dit product ondersteunt uw pols wanneer u
uw toetsenbord gebruikt, vermindert de belasting, en verhoogt het comfort tijdens het werk. Deze gel
polssteun is het ideale ergonomische accessoire.

Gemakkelijk te gebruiken

Bevestig de gel polssteun gewoon naast uw toetsenbord voor polsondersteuning tijdens het typen.
Gebruik de steun op uw bureau, in een zit-sta-werkplek of zelfs met uw laptop. De gel ondersteunt uw
pols tijdens het typen en biedt extra comfort en een lichte demping. De polssteun is zo licht en
comfortabel dat u deze nauwelijks zult opmerken.
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Ontworpen voor comfort en ondersteuning

Het innovatieve polskussen voor toetsenborden heeft een modern ontwerp met een gevoerde bovenkant
die als een polskussen aanvoelt. De polssteun vangt uw pols zachtjes op voor ondersteuning, zodat uw
pols in een neutrale positie staat wanneer u typt. De aantrekkelijke zwarte afwerking past perfect bij de
meeste werkstations.

De keuze van IT-professionals sinds 1985

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om
te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industrienormen of
deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden
24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de
aankoop te kunnen ondersteunen.

De WRSTRST heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Compatibel met elk werkstationoppervlak, inclusief bureaus met
glasplaten

• Ideaal voor gebruik in bedrijven, kantoren, cubicles, thuiskantoren of
op andere werkplekken

Eigenschappen

• Ergonomische polssteun ondersteunt uw pols, terwijl u uw
toetsenbord gebruikt

• De polssteun is zo compact mogelijk ontworpen voor uw werkplek,
maar biedt toch maximaal comfort

• Antislip achterkant voorkomt verplaatsing van de polssteun tijdens
het gebruik

• SIMPLE AND SLEEK: Weighing only 0.9lbs, the lightweight design
allows for easy repositioning on your laptop or computer station &
the neutral black surface fits well with any workstation decor.

• PROFESSIONAL DESIGN: Backed by a 2 year warranty, our padded
foam wrist rest offers low-profile ergonomic support for any office
setup, ensuring absolute comfort with a pillow just for your wrists.
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Warranty 2 Years

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 72.000

Gewicht product 404.000

Hoogte product 24.500

Kleur Zwart

Lengte product 46.1 cm [18.1 in]

Type behuizing Plastic, Foam and Mesh Fabric

Verpakkingsinformatie Package Height 30.000

Package Length 470.000

Package Width 75.000

Verzendgewicht (verpakt) 450.000

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Gel polssteun voor toetsenborden

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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