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Plaats uw laptop op een hogere positie voor meer 
kijkgemak
SmartFit® Easy Riser™ Laptopstandaard met koelfunctie

Met meer dan 20 jaar specialistische ervaring op het 

gebied van ergonomie, kunt u erop vertrouwen dat 

Kensington met deze professionele laptopstandaard 

die de temperatuur van uw laptop reguleert, de 

ruimte op uw bureau optimaal kunt benutten. Met 

ons gepatenteerde SmartFit-systeem kunt u de 

hoogte en hoek van uw laptopscherm aanpassen. 

U kunt de meegeleverde handkaart gebruiken 

om de voor uw comfortabele hoogte te vinden 

zodat u rug-, nek- en oogklachten voorkomt. Door 

gebruik van de Easy Riser komt de laptop los van 

uw bureau. Door de verbeterde luchtcirculatie zal 

de accu langer meegaan en worden de interne 

onderdelen minder belast. 

Functies en voordelen:
• SmartFit®-systeem: Aan de hand van de 

handkaart met kleurcoderingen kunt u de 
ideale hoogte bepalen. De hoek van het scherm 
kan tot 50 graden gekanteld worden en zo kunt 
u in twee eenvoudige stappen de gewenste 
aanpassingen maken.

• Secure Fit: Het zachte antislipmateriaal houdt 
iedere laptop tussen de 12" en 17" stevig op zijn 
plaats terwijl u werkt.

• Verbeterde luchtcirculatie: Doordat de laptop 
niet in contact komt met het bureau, kan de 
opgebouwde warmte worden afgegeven en 
blijft de laptop koeler. Hierdoor worden de accu 
en interne onderdelen minder belast.

• Gemakkelijk mee te nemen: De standaard laat 
zich snel en gemakkelijk platvouwen, zodat 
deze weinig plek in uw tas inneemt tijdens 
lange of korte reizen.

SmartFit® Easy Riser™ 
Laptopstandaard met 
koelfunctie 
Zwart – K52788WW
Grijs – 60112

Waarom op Kensington vertrouwen?
Al meer dan 20 jaar is Kensington het merk dat professionals 
kiezen wanneer zij op zoek zijn naar innovatieve en comfortabele 
ergonomische oplossingen voor hun bedrijf of kantoor aan huis. Het 
SmartFit-systeem is gebaseerd op een studie van het Amerikaanse 
leger en is een unieke oplossing om blessures en aandoeningen te 
voorkomen die gerelateerd zijn aan het werken op een laptop. Dit 
product is gemaakt van hoogwaardige onderdelen en is zeer duurzaam.


