


Nová generace ramen pro displeje
M2 nabízí všechny výhody tradičních dynamických ramen, bez nedostatků  a nově definuje 
vysoce výkonná ramena monitorů.

Aktuální generace ramen pro displeje využívají objemné, poruchové plynové písty náchylné 
na hmotnost monitoru. M2 místo toho používá inovativní mechanické pružiny k dosažení 
výjimečného výkonu, odolnosti a lehkosti - ultra-tenký design.



Design
M2 je tenčí, lehčí a má snadnější polohovatelnost, 
než jakékoliv současné generace ramen.
Její elegantně estetický vzhled doplňují tenké 
profily dnešních plochých monitorů.

Trvanlivost
Bez plynového pístu a s méně díly, než mají dnes Bez plynového pístu a s méně díly, než mají dnes 
dostupná ramena, má M2 výrazně méně poruch
v průběhu času. Důsledkem toho, může být 
poskytována desetiletá záruka, 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, 

Výkon
M2 je určena pro 95% dnes používaných displejů 
a nabízí snadné nastavení jak výšky tak hloubkya nabízí snadné nastavení jak výšky tak hloubky
a tak se může M2 doslova přizpůsobit každému 
využití jednotlivých monitorů a potřebám uživatele.

Výhody mechanických pružin



Pro všechny své výhody je rameno M2 nejpozoruhodnějším
úspěchem společnosti Humanscale a je velmi šetrné 
k životnímu prostředí.

 • Méně součástí znamená méně výrobních procesů
 • Nízká hmotnost znamená méně výrobního materiálu 
 • Tenký profil znamená méně obalů
  • Odolná konstrukce znamená dlouhou životnost
 • Žádné plynové písty, které jdou obtížně recyklovat
 • 52% recyklovaného materiálu a 99% recyklovatelného 
   materiálu
 • Přispívá k cenným LEED-CI,-NC a-EB oceněním

Nová úroveň udržitelného rozvoje



Vytváříme pohodlnější pracovní prostředí
www.humanscale.cz

Specifikace • Určený pro 95% dnes využívaných monitorů 
• Možnost montáže:  svorkové upevnění
             upevnění pomocí šroubu
             universální upevnění na zeď
             upevnění na zeď
• Integrovaná správa kabelů skrývá kabely v rameni,
  čímž napomáhá udržovat pořádek na pracovišti  čímž napomáhá udržovat pořádek na pracovišti
• Kulový kloub pro rychlé uvolnění umožňuje rychlou
  a jednoduchou instalaci a demontáž ramene M2
• Mechanismus ,,180°stop" zabraňuje případnému 
  poškození zdi od přetočení monitoru
• Rameno dosah: 508mm
• Rozsah nastavení výšky: 255mm
• Hmotnost: 5 kg• Hmotnost: 5 kg
• Povrchová úprava:  leštěný hliník s bílými akcenty
              stříbrná s šedými akcenty
             černá
• Držák VESA je vhodná pro všechny monitory 
  se systémem otvorů VESA 75mm a 100mm
• Vyrobeno převážně z recyklovaného hliníku
• 52% recyklováného a 99% recyklovatelného obsahu• 52% recyklováného a 99% recyklovatelného obsahu
• Může přispět k počtu LEED-CI,-NC a-EB úvěry
• Desetiletá záruka, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu


