
používání.

Navrženo Georgem Mileosem

převrat  v této  kategorii a staly se
normou v tomto průmyslu.

Muzea  moderního   umění.   Jeho
klávesnicové  mechanismy  2G  a 
4G   pro   Humanscale,  způsobily

zahrnují      počítačové     pracovní
stanice, řešení pohodlného sezení
při  práci  a  diktovací  přístroj  jež
jsou    součástí    stálé   expozice 

nastavitelností a sklápěním,  může
být  připínací   platforma  umístěna
tam,    kde    je   to   potřeba    pro 

Jeho     oceněné      návrhy     pro 

skutečně      pohodlnou       opěru.
Může  být  snadno   přesouvána  z
jedné  strany klávesnice na druhou
pro     levoruké    nebo    pravoruké

www.humanscale.cz

Připínací   platforma  pod  myš,  je
jedinou podložkou, která umožňuje 
uživatelům,    nastavit   si   polohu 
myši   ve   všech   třech   směrech 
pro maximální  pohodlí.

Připínací platforma pro myš                       Clip Mouse

S   výškovou,   šířkovou   a   boční

kancelářské   pracovní    prostředí



nakloněna.

používání myši.

poloha nad klávesnicí 

před okrajem platformy.

● Kódy výrobků:

90H  Platforma o  průměru 21cm ( pro vyšší
klávesnice )
91     Standardní platforma o průměru 25cm
91H   Platforma o průměru 25cm ( pro vyšší
klávesnice )

Naše konstruktérská filozofie ,,My v Humanscale věříme, že nejlepší návrhy na světě jsou založeny na
účelu a funkci. Jestliže návrh řeší funkční problém co nejjedodušeji a nejelegantněji, výsledná forma
bude poctivá a nadčasová".

www.humanscale.cz

Boční poloha

90    Standardní  platforma o průměru 21cm

Nastavení výšky Sklápění

pohled z boku

boční nastavení

Levoruké / pravoruké použití

Detailní informace

Pro  uživatele,  kteří nepoužívají numerickou 

se    po   dráze   27,5 cm    a   15cm,   což 
umožňuje  boční  nastavení  pro  pohodlnou

část  klávesnice,  představuje výše uvedená
poloha  podložky, umístění myši co nejblíže
k    tělu,   což    ulevuje    od   napětí   krku 
a    ramenou .   Dále    boční    poloha   nad 

polohu. eliminuje  kontaktní  tlak   na  spodní  hranu 
dlaně  při  požívání  myši  a  chrání  zápěstí 

Nezávislé  30°  naklápění  uchovává  plochu
platformy  v  rovině,   i  když  je  klávesnice

klávesnicí  minimalizuje  namáhání  zápěstí,
čímž přispívá k pohodlnému a  bezpečnému

● Platforma  o  průměru  21cm  nebo 25cm.
● Volitelná   gelová    podložka   pod    myš

Platforma rotuje kolem upevnění a posunuje
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		Připínací platforma pro myš                       Clip Mouse
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		pro maximální  pohodlí.
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		tam,    kde    je   to   potřeba    pro

		skutečně      pohodlnou       opěru.

		Může  být  snadno   přesouvána  z

		jedné  strany klávesnice na druhou

		pro     levoruké    nebo    pravoruké

		používání.

		Navrženo Georgem Mileosem

		Jeho     oceněné      návrhy     pro

		kancelářské   pracovní    prostředí

		zahrnují      počítačové     pracovní

		stanice, řešení pohodlného sezení

		při  práci  a  diktovací  přístroj  jež

		jsou    součástí    stálé   expozice

		Muzea  moderního   umění.   Jeho

		klávesnicové  mechanismy  2G  a
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		převrat  v této  kategorii a staly se
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		Nastavení výšky										Sklápění

		Pro  uživatele,  kteří nepoužívají numerickou										Nezávislé  30°  naklápění  uchovává  plochu

		část  klávesnice,  představuje výše uvedená										platformy  v  rovině,   i  když  je  klávesnice

		poloha  podložky, umístění myši co nejblíže										nakloněna.

		k    tělu,   což    ulevuje    od   napětí   krku

		a    ramenou .   Dále    boční    poloha   nad

		klávesnicí  minimalizuje  namáhání  zápěstí,

		čímž přispívá k pohodlnému a  bezpečnému

		používání myši.

														pohled z boku

												Levoruké / pravoruké použití

				boční nastavení

				poloha nad klávesnicí

		Boční poloha

												Detailní informace

		Platforma rotuje kolem upevnění a posunuje

		se    po   dráze   27,5 cm    a   15cm,   což										● Platforma  o  průměru  21cm  nebo 25cm.

		umožňuje  boční  nastavení  pro  pohodlnou										● Volitelná   gelová    podložka   pod   myš

		polohu.										eliminuje  kontaktní  tlak   na  spodní  hranu

												dlaně  při  požívání  myši  a  chrání z ápěstí

												před okrajem platformy.

												● Kódy výrobků:

												90    Standardní  platforma o průměru 21cm

												90H  Platforma o  průměru 21cm ( pro vyšší

												klávesnice )

												91     Standardní platforma o průměru 25cm

												91H   Platforma o průměru 25cm ( pro vyšší

												klávesnice )

		Naše konstruktérská filozofie ,,My v Humanscale věříme, že nejlepší návrhy na světě jsou založeny na

		účelu a funkci. Jestliže návrh řeší funkční problém co nejjedodušeji a nejelegantněji, výsledná forma

		bude poctivá a nadčasová".
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