
M2/M8 Držák 
notebooku 

 

Laptopy jsou široce používány, obecně však příliš nepodporují ergonomické postavení těla a 
často kvůli tomu dochází k tzv. "laptopovému hrbení". Společnost Humanscale, jednička 
v ergonomii, nyní vyvinula inovativní nástroj, který umožňuje uživatelům pracovat na svých 
laptopech ve zdraví prospěšné pozici a navíc umožňuje uvolnění cenného prostoru pracovního 
stolu. 
Držák notebooku společnosti Humanscale, který je možno připevnit na kterékoliv z našich 
cenami ověnčených ramen pro monitory, jako jsou M2, M8 a M/Flex, umožňuje uživateli 
nastavení notebooku do pozice, ve které bude horní část obrazovky ve výšce očí, zatímco užití 
držáku na klávesnici, spolu s použitím externí klávesnice přináší práci přímo před uživatele a 
podporuje tak ergonomické držení jeho těla.   

 

Humanscale 



Znaky a specifikace 

Přední (nastavitelná) i zadní (pevná) plocha jsou nastavitelné pro širokou 
škálu typů laptopů a dokovacích stanic s celkovou použitelnou délkou 230 
– 355 mm.  

Větší počet montážních otvorů na vertikální ploše umožňuje 
uživateli nastavení polohy konektoru VESA a srovnání obrazovky 
laptopu s ostatními, sousedními, monitory. 

Držák má nosnost až 7,71kg při použití ramene M2 a až 9.07 kg při 
použití ramene M8 a M/Flex. 

Pro bezpečné připevnění dokovací stanice je zde pás Velcro. 

Díky průchodkám pro management kabelů zůstávají kabely všech 
velikostí čistě uklizeny a tak je k nim umožněn rychlý a přehledný přístup. 

Knoflík pro nastavení na spodní straně držáku umožňuje jednoduché 
nastavení velikosti laptopu. 

Přední vypínač umožňuje jednoduchý přístup ke kontrolkám ukazatelů, 

portům a kabelům. 

Díky otevřené vrchní straně zůstává uživatel stále v kontaktu s „horkými 

klávesami“ a porty 

Měkká pěna na plochách chrání laptop před poškrábáním 

K dostání v bílém a stříbrném provedení 

Desetiletá záruka 
 
 
Informace o životním prostředí 
 
Držák notebooků přispívá k zisku kreditů LEED-CI, -EB, -HC, -NC a LEED. 

Použité materiály 

Držák notebooků je složen z hliníku, oceli, plastu ABS, materiálu Velcro a 
pěnové výplně. 

Specifikace balení: 

Váha jednotlivého držáku notebooků: 1,37 kg 

Netto váha balení pěti kusů: 6,85 kg 

Brutto váha balení pěti kusů: 8 kg 

Rozměry kartonu s pěti kusy: 500 mm x 450 mm x 310 
mm 

Cena (USD) 

Bílá s leštěným hliníkem - M2NHW $150Stříbrná - 
M2NHS $150 

Vytváříme pohodlnější pracovní prostředí                www.humanscale.cz 
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