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Jobmate Document Holder A3
Ett smartare sätt att arbeta.
Jobmate Document Holder A3 är ett enkelt och justerbart hjälpmedel för att hålla dina dokument på plats. Designen gör att du
effektivt undviker smärta och stelhet i nacken som orsakas av att
hela tiden vrida huvudet från papper till skärm. Eftersom man inte
behöver skifta fokus ansträngs inte heller ögonen lika mycket.
Linjalen är magnetisk för smidig justering uppåt och nedåt. Du
kan även justera vinkeln på själva dokumentplattan.
•
•
•

Placerar dokumenten på rätt avstånd och i rätt vinkel för att
undvika stelhet och smärta i nacken.
Justerbar dokumenthållare som klarar A3-format.
Transparent magnetlinjal för steglös justering.

Material:

Dokumenthållare: Pulverlackerad metall
Linjal: Plast med magnet

Rengöring:

Rengör regelbundet. Torka med en fuktig
luddfri trasa med milt rengöringsmedel.

Mått:

Dokumentplatta: Bredd 422 x djup 247
mm. Stöd: 340 x 155 mm.

Art. nr:

Silver 606129, vit 606130

För ännu bättre ergonomi, skaffa hela Jobmateserien.

Jobmate Touch är en snygg ergonomisk
mus som ger en mycket bra arbetsställning vid datorarbete. Den tunna designen
gör det enkelt att flytta händerna mellan
styrplattan och tangentbordet. Hela plattan har touchfunktion samt vänster- och
högerklick i nederkant. Anslutning via USB.
Plug & Play.

Jobmate Arm Rest avlastar hela underarmen och förebygger symptom som
musarm, stelhet eller obehag. Den asymmetriska designen gör armstödet kompatibelt med de flesta ergonomiska möss. Det
utgör också ett extra stöd när man använder den numeriska knappsatsen och tangentbordet. Fästs på bordskanten och passar
både raka och vinklade skrivbord. Ytskikt i
smutsavisande syntetläder för enklare rengöring.

Jobmate Slim Keyboard i snygg slimmad design. Medt unna, känsliga tangenter som ger en mycket behaglig skrivupplevelse. Kompatibel med Windows och MAC
operativsystem. Anslutning via USB. Plug &
Play.
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