UltraBoard 960
Standaard compact toetsenbord

Het UltraBoard 960 is een compact toetsenbord mét een
numeriek gedeelte.
Het grootste verschil met een standaard toetsenbord is de optimale
lay-out indeling, waardoor het UltraBoard 960 maar liefst 8 cm
smaller is dan een 'normaal' toetsenbord!
De afstand tussen de toetsen bedraagt tussen de 18 tot 20 mm (ISO 9241).
Het letterdeel moet duidelijk gescheiden zijn van de functietoetsen (ISO
9241). Donkere letters op een heldere achtergrondkleur vergemakkelijken het
lezen (ISO 9241), en dragen bij aan een hogere productiviteit (Snyder, 1990).
De middelste rij toetsen mag niet hoger dan 30 mm boven het
bureauoppervlak liggen (DIN 2137). Het toetsenbord moet hellend kunnen
worden geplaatst en mag geen geheel vormen met het beeldscherm (Council
Directive 90/270/EEC).

Een compact standaard toetsenbord
voor de juiste ergonomische houding
Met het UltraBoard 960 Compact Standard wordt de reikafstand naar de muis
verkleind en verlaagt u de belasting van uw onderarmen. Bijkomend voordeel
is dat deze compactere variant makkelijker mee te nemen is in een rugzak of
laptoptas. Zo is er de mogelijkheid altijd en overal comfortabel en
ergonomisch te werken.

Work Smart - Feel Good

Voordelen UltraBoard 960
Multifunctioneel
Het UltraBoard 960 is ideaal voor werknemers
die gewend zijn aan een numeriek deel op hun
toetsenbord en voor werknemers op een vaste
werkplek die meer ruimte willen creëren op
hun bureau.

Kenniscentrum
Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat een actieve
computergebruiker dagelijks met zijn vingers tot 32
km aﬂegt. Dat maakt het toetsenbord een belangrijk
onderdeel van de computer. De keuze van het
toetsenbord is daarom erg belangrijk.
Een compact toetsenbord zorgt ervoor dat gebruiker
een goede ergonomische houding aanneemt. Doordat

Compact
Het grootste verschil met een standaard
toetsenbord is de optimale lay-out indeling,
waardoor het UltraBoard 960 maar liefst 8 cm
smaller is dan een 'normaal' toetsenbord!

het toetsen....

Specs
Toetsaanslag
De toetsen van het UltraBoard 960 kennen
een lichte toetsaanslag. Dit komt door het
toepassen van een schaarmechanisme in
plaats van een traditioneel membraam.
Hierdoor krijgt u een zeer ﬁjne tactiele
feedback.
Concave toetsen
Het oppervlak van de toetsen is zo gemaakt
dat uw vingers automatisch naar het midden
van de toets geleid worden, wat het typen
bevordert.

Lichte toetskleur
De donkere letters op de lichte achtergrond
van het toetsenbord vergemakkelijken het
lezen en zorgen daarnaast voor een hogere
productiviteit.

2 USB poorten
Het UltraBoard 960 beschikt over 2 handige
USB-hub poorten waardoor u niet snel zonder
te weinig aansluitmogelijkheden komt te
zitten.

Width

360 mm

Hoogte

20 mm

Diepte

150 mm

Gewicht

630 g

Productnummer:

BNEU960SCUS (Meer versies)

Contact

Sit & Sleep Leuven bvba
Tervuursevest 30
3000 Leuven
tel. +32 16294563
email. leuven@sit-and-sleep.be

Official partner

Work Smart - Feel Good

Evoluent 4 Wireless
verticale draadloze ergonomische muis

Work Smart - Feel Good

Design, comfort en ontspannen
werken in één
Gedurende de dag maken we vaak gebruik van een muis. Een
goede ergonomische muis is dan van wezenlijk belang.
Deze draadloze Evoluent 4 is een verticale muis. U houdt de
muis in een 'hand-schud' houding vast. Hierdoor buigt de pols
minder opzij en draait de onderarm minder.

Door de ‘hand schud’ houding van verticale muizen buigt de pols minder opzij
en hoeft de onderarm minder naar binnen te draaien (Schmid et al., 2015).
Hierdoor is de spieractiviteit in de onderarm lager dan bij een standaardmuis
(Quemelo & Vieira, 2013).

Ergonomisch: goede houding arm en pols.
Motoriek: sluit aan bij de ﬁjne motoriek. Deze muis is draadloos, werkt snel
en zéér nauwkeurig.
Uniek: u raakt snel aan deze muis gewend. En merkt direct de voordelen.
Grip: de Evoluent 4 Wireless heeft een verbeterde grip. Hierdoor heeft u
meer comfort voor duim en pink.
Eenvoudig: u kunt op een makkelijke manier de cursorsnelheid aanpassen.
Uitvoeringen: er is ook een compactere versie (small version) beschikbaar.
Deze is geschikt voor handen tot een lengte van 17,8 cm van top van de
middelvinger tot rand van pols (BNEEVR4SW).

Width

90 mm

Hoogte

80 mm

Diepte

110 mm

Gewicht

200 g

Productnummer Meer versies
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Ergo-Q 330
mobiele functionele laptopstandaard

Work Smart - Feel Good

Overal, optimaal werkcomfort
De Ergo-Q 330 is een slanke mobiele laptophouder en heeft 6
verschillende standen om uw laptop op de juiste hoogte te
zetten.
Tevens beschikt deze laptophouder ook over een
geïntegreerde documenthouder waardoor u uw documenten
altijd in-line hebt met uw toetsenbord.
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.

6 standen: hoogte verstelbaar (hoogte achterzijde: 11-19 cm).
Eenvoudige plaatsing laptop: naar voren kantelbare (gepatenteerde)
documenthouder.
Ultra mobiel: lichtgewicht, past in iedere laptoptas.
Geschikt: voor alle laptops tot 17'' beeldschermgrootte.
Materiaal: de Ergo-Q330 ergonomische laptopstandaard is gemaakt van
kunststof en heeft rubberen anti-slip voetjes.
Prijswinnend design: Ergonomics Excellence Award

Width

230 mm

Hoogte

10 mm

Diepte

310 mm

Gewicht

490 g

Productnummer BNEQ330
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