
SmartFit® Easy Riser™ stojalo za hlajenje prenosnika

SmartFit® sedeča/stoječa delovna postaja

•	 S spreminjanjem med sedenjem in stanjem porabljamo kalorije, izboljšamo 
energijsko raven in spodbujamo mišično aktivnost

•	Zelo fleksibilna ročica
•	Za enojne ali dvojne monitorje (uporabljajte skupaj z dvojnim nosilcem 

monitorjev K55759WW)
•	Za pravilno nastavitev ga lahko dvignete, spustite in zavrtite
•	 Enostavna nastavitev s pomočjo SmartFit® sistema

Šifra Opis EAN koda
K55792WW SmartFit® sedeča/stoječa delovna postaja 085896557920

•	Dvigne prenosnik za povečanje udobja
•	 Spodbuja pretok zraka za izboljšanje zmogljivosti baterije
•	Kot nagiba do 50 °
•	Vstavki za preprečevanje zdrsa držijo prenosni računalnik na svojem mestu
•	 Je zložljiv za enostavno potovanje
•	Primeren za prenosne računalnike od 12 ” do 17”

Šifra Opis EAN koda

K52788WW SmartFit® Easy Riser™ stojalo za hlajenje 
prenosnika - črno 085896527886

60112 SmartFit® Easy Riser™ stojalo za hlajenje 
prenosnika - sivo 5028252149365

SmartFit® dvižno stojalo za prenosnike

•	 Induktivno polnjenje Qi brezžično napaja iPhone 8/8 Plus / X / XS in združljive 
telefone preprosto tako, da ga postavite na polnilno blazino

•	 Sistem SmartFit® omogoča enostavno prilagajanje višine prenosnika za idealen 
ergonomski položaj

•	Urejanje kablov
•	Kensington Security Slot ™ (reža za Kensington ključavnico)
•	Za prenosnike do 15,6 ” in 3,5 kg

Šifra Opis EAN koda
K52784WW Z brezžično polnilno blazinico 085896527848

K52783WW Brez brezžične polnilne blazinice 085896527831

SmartFit® sedeča/stoječa miza

•	 S spreminjanjem med sedenjem in stanjem porabljamo kalorije, izboljšamo 
energijsko raven in spodbujamo mišično aktivnost

•	Hitro in enostavno lahko poiščete idealno ergonomsko višino
•	Glavna delovna miza (900 x 530 mm) ima prostor za nosilec za dva monitorja, 

dokumente in druge namizne proizvode
•	Vgrajena polica za tipkovnico in miško

Šifra Opis EAN koda
K52804WW SmartFit® sedeča/stoječa miza 085896528043

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo

SmartFit® vrtljiv podstavek 
za monitor s predalom

•	Patentiran večdelni vrtljiv predal za shranjevanje manjšega pribora
•	Nastavitev monitorja na višino oči, za zmanjšanje obremenitev vratu in oči
•	Čvrsta zasnova za težo do 18kg
•	Zavzema malo prostora in izgleda elegantno na vsaki mizi

Šifra Opis EAN koda

K52787WW SmartFit® vrtljiv podstavek za monitor - črn 085896527879

60049EU SmartFit® vrtljiv podstavek za monitor - siv 5028252261678

Šifra Opis EAN koda

K55401WW Podloga za zaščito proti utrujenosti 085896554011

•	 Ergonomsko oblikovana, da pomaga spodbuditi prekrvavitev in zmanjša 
utrujenost nog in hrbta

•	Patentirana gumirana pena, enostavna za čiščenje, vodoodporna in s površino 
odporno na olje

•	 Idealna za uporabo s sedečo/stoječo mizo

Podloga za zaščito proti utrujenosti

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo



Počivalo za noge SmartFit® SoleMate™ Plus

•	Nagib do 15 ° za dodatno udobje, z nadzorom nagiba, ki ga je mogoče zakleniti
•	 Sistem SmartFit® omogoča enostavno prilagajanje višine in nagiba za optimalno 

nastavitev ergonomskega položaja
•	 Teksturirana plošča preprečuje zdrs noge
•	 Trdna trajna konstrukcija (450 x 350 mm)
•	Velika, nedrseča površina za noge

Šifra Opis EAN koda

K52789WW SmartFit® SoleMate™ Plus - črno 085896527893

56146 SmartFit® SoleMate™ Plus - sivo 5011858561464

Počivalo za noge SmartFit® SoleMate Comfort

•	Nagib do 15 ° za dodatno udobje, z nadzorom nagiba, ki ga je mogoče zakleniti
•	Udobna spominska pena olajša bolečine v nogah
•	 Teksturirana površina preprečuje zdrs noge
•	 Trdna trajna konstrukcija (450 x 350 mm)

Šifra Opis EAN koda

56153 Počivalo za noge SoleMate Comfort 636638006123

Šifra Opis EAN koda

56145 Počivalo za noge SoleMate™ 5011858561457

•	Nagib do 15 ° za dodatno udobje
•	Teksturirana površina preprečuje zdrs noge
•	Trdna trajna konstrukcija (450 x 350 mm)

Počivalo za noge SoleMate™

Počivalo za noge SoleSaver

•	 Tri možnosti nagiba: 10°, 15° in 20° 
•	 Teksturirana plošča preprečuje zdrs noge
•	 Trdna trajna konstrukcija (450 x 350 mm)

Šifra Opis EAN koda

56152 Počivalo za noge SoleSaver 636638006116

Počivalo za noge SoleRest 

•	 12 višinskih in kotnih položajev za osebno udobje
•	 Reliefna plošča preprečuje zdrs noge
•	Velika plošča 450 x 350 mm
•	Dvigne noge, da izboljša držo in cirkulacijo ter zmanjša pritisk v spodnjem 

delu hrbta
•	Največja višina 18 cm

Šifra Opis EAN koda

56148 Počivalo za noge SoleRest 085896561484

Počivalo za noge SoleMassage

•	 Enostaven klik mehanizem (0 to 30”)
•	Nežen zibni mehanizem vam omogoča, da razmigavate gležnje, medtem 

ko sedite
•	Nastavitev višine od 76 mm do 127 mm
•	Največja višina 16 cm

Šifra Opis EAN koda

56155EU SoleMassage 085896561552

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo



Šifra Opis EAN koda

K55805WW Ergonomska podloga za sedenje iz spominske pene 085896558057

•	 Ergonomska oblika omogoča zdravo držo, izboljšuje cirkulacijo in zagotavlja 
podporo za spodnji del hrbta

•	Premium spominska pena visoke gostote zagotavlja profesionalno strukturno 
podporo, ki zelo dolgo ohrani obliko 

•	Visoko kvalitetna silikonska protizdrsna podlaga preprečuje drsenje

Ergonomska podloga za sedenje iz spominske penePočivalo za hrbet
•	 Edinstvena oblika podpira in poravna hrbet
•	Vsak stol naredi ergonomski in udoben
•	 Spominska pena se s telesno toploto zmehča in se prilagodi obliki hrbtenice
•	 50% reciklirane vsebine v blazinici iz pene zato je okolju prijazno

Šifra Opis EAN koda

62823 Počivalo za hrbet 5028252489751

Podloga za sedenje Premium Cool-Gel 

•	Hladilna tkanina z jedrom iz hladilnega gela preverjeno zagotavlja  znižanje 
telesne temperature za maksimalno udobje med daljšim obdobjem sedenja

•	 Ergonomska oblika pospešuje zdravo držo, izboljšuje prekrvavitev in lajša pritisk 
na hrbtenico z uporabo edinstvenega izreza v obliki črke U

•	 Premium spominska pena v obliki satja ohranja obliko tudi po večkratni  uporabi
•	Visoko kvalitetna silikonska protizdrsna podlaga preprečuje drsenje

Šifra Opis EAN koda

K55807WW Podloga za sedenje Premium Cool-Gel 085896558071

Podpora zapestja SmartFit®
•	 Podpora zapestja zmanjšuje gibanja zapestja in spodbuja uporabnika, da 

uporablja komolec, kar zagotavlja dolgoročne koristi za zdravje
•	 Podporo skupaj z miško premikate po mizi, kar zagotavlja udobno uporabo
•	Barvno kodiran sistem SmartFit® omogoča najboljšo ergonomsko nastavitev.
•	Oblikovan za desno in levo roko in se lahko uporablja z različnimi miškami in 

sledilnimi kroglicami 

Šifra Opis EAN koda

K55787EU Podpora zapestja SmartFit® 5028252352291

Podloga za miško z podporo za zapestje SmartFit®
•	 Podloga za miško s SmartFit® nastavljivo višino opore za zapestje za udobno 

klikanje in pomikanje
•	Udoben gelni zapestni vložek razbremeni tlačne točke na zapestju
•	Anti-mikrobna površina
•	 Spodnji del iz materiala, ki ne drsi, ohranja podlogo na mestu

Šifra Opis EAN koda

K55793EU Podloga za miško z podporo za zapestje SmartFit® 5028252485579

Počivalo za hrbet SmartFit® Conform 

•	Nastavljiva višina za prilagojeno ledveno oporo
•	Neodvisne vzmeti prilagodijo oporo vaši obliki telesa in se ujemajo z vašo držo
•	Zračne plošče ohladijo in posušijo hrbet
•	Zaščitno blago se po potrebi zlahka odstrani in opere

Šifra Opis EAN koda

K60412WW Počivalo za hrbet SmartFit® Conform 085896604129

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo

NOVO

NOVO



Torba za prenosnik SP80 15,6" Deluxe Topload

Univerzalna priklopna postaja SD3500v USB 3.0

•	Dvojni video izhodi 1080p
•	Optimizirano za prenosnike Windows in 2-v-1 pretvornike za pretvorbo enega 

USB priključka v 6
•	Univerzalna povezava USB za preprosto nastavitev
•	Prenos podatkov SuperSpeed do 5 Gb / s

Razdelilnik USB 2.0, 4 izhodi

•	 Razširite povezljivost s štirimi izhodi USB 2.0
•	 Integriran USB priključni kabel 
•	Napajanje preko USB vhoda - brez napajalnika in prepletenih žic
•	Kompakten in lahek, idealen za potovanja
•	 Plug & Play - priročna in hitra namestitev

Šifra Opis EAN koda

K39120EU Razdelilnik USB 2.0, 4 izhodi 5028252221719

•	Za 15,6-palčni prenosnik
•	Oblazinjeni ročaji
•	 Trpežen balistični poliester 1680D
•	 Trak za pritrditev na voziček in nastavljiv naramni pas
•	Zunanje dimenzije: 420 x 100 x 350 mm
•	Maks. velikost prenosnika: 385 x 270 x 40mm

Šifra Opis EAN koda

K62564EU Torba za prenosnike SP80 15,6" 085896625643

Šifra Opis EAN koda

K33972EU Univerzalna priklopna postaja SD3500v USB 3.0 5028252351898

Torba za prenosnik SP10 15,6" Classic Sleeves

•	 Trpežen poliester
•	Za 15,6-palčne prenosnike
•	Visoko odporni neoprenski predal, ki ščiti vaš prenosnik 
•	Žepi na obeh straneh so idealni za shranjevanje polnilnikov in kablov
•	Zunanje dimenzije: 400 x 55 x 300 mm
•	Maks. velikost prenosnika: 385 x 270 x 40mm

Šifra Opis EAN koda

K62562EU Torba za prenosnik SP10 15,6" 085896625629

Žična miška Pro Fit ™
•	 Ergonomska oblika z mehkim gumijastim oprijemom za desno roko
•	Optični senzor z visoko ločljivostjo (do 1600dpi) zagotavlja gladko krmiljenje 

kazalca in natančno sledenje
•	Namenska navigacija za brskalnik, ki je nadzorovana s palcem 
•	Kolesce za pomikanje z funkcijo klika

Šifra Opis EAN koda

K72369EU Žična miška Pro Fit ™ 5028252305051

Šifra Opis EAN koda

K62560EU Torba za prenosnik SP30 15.6" 085896625605

•	Za 15,6-palčni prenosnik
•	 Enostavno dostopni žepi za različne predmete
•	Trpežen poliester
•	Zunanje dimenzije: 420 x 80 x 350 mm
•	Maks. velikost prenosnika: 385 x 270 x 40mm

Torba za prenosnik SP30 15.6"

NOVO



Žična sledilna kroglica SlimBlade™

Virtualni kazalnik Ultimate Presenter™

•	Tehnologija virtualnega kazalnika deluje na različnih predstavitvenih zaslonih, 
vključno s tradicionalnimi projekcijskimi zasloni, televizorji, LED zasloni in 
pametnimi ploščami

•	Uporaben tudi pri spletnih sestankih saj omogoča oddaljenim udeležencem, da 
vidijo kazalnik na zaslonu, kadar uporabljate spletne sestanke, kot so WebEx®, 
GoToMeeting®, Skype ™ in join.me®

•	Programska oprema KensingtonWorks ™ omogoča prilagoditev kazalnika glede 
na velikost, obliko in hitrost tako, da ustreza vašemu slogu predstavitve

•	Zavrtite drsni obroč okoli sledilne kroglice za pomikanje po dokumentu brez 
klikanja

•	Vključuje podaljšek za podporo zapestja
•	 Programska oprema TrackballWorks ™ vam omogoča, da prilagodite 2 gumba, 

prilagodite kazalec in hitrost pomikanja
•	Združljiv z Windows® 10, 8.1, 8, 7 in macOS® 10.8 ali novejšim

Šifra Opis EAN koda

K72327EU Žična sledilna kroglica SlimBlade™ 085896723271

Šifra Opis EAN koda

K75233EU Virtualni kazalnik Ultimate Presenter™ 5028252512183

Laserski kazalnik Expert™ Zeleni laser, 
nadzor kazalca in pomnilnik 

•	 8Gb Micro SD kartica shranjuje predstavitve in se vstavi v brezžični kazalnik
•	 Preklopite med predstavitvenim načinom in načinom miške za boljši nadzor 

predstavitev in dostop do več dokumentov
•	Zeleni laserski kazalnik je 10x svetlejši od standardnih rdečih kazalnikov
•	  Intuitivni nadzor naprej, nazaj in zatemnitev zaslona
•	Združljiv z Windows® 10, 8.1, 8, 7 in macOS® 10.11 ali novejšim

Šifra Opis EAN koda

K72427EU Laserski kazalnik Expert™ 5028252351447

Brezžični kazalnik z rdečim laserjem

•	 Rdeči laserski kazalec 
•	 Intuitivne tipke za premikanje naprej, nazaj in zatemnitev zaslona
•	Brezžični sprejemnik z 2,4 GHz je priročno shranjen znotraj kazalnika  
•	Združljiv z Windows® 10, 8.1, 8, 7 in macOS®

Šifra Opis EAN koda

33374EU Brezžični kazalnik z rdečim laserjem 085896333746

Kazalnik Expert™ z rdečim laserjem in kontrolo kazala

•	 Preklopite med predstavitvenim načinom in načinom miške za boljši nadzor nad 
predstavitvami in dostop do več dokumentov

•	 Intuitivni rdeči laserski kazalnik s tipkami za pomik naprej, nazaj in zatemnitvev 
zaslona

•	Brezžični doseg do 45m
•	Deluje z PowerPoint in Keynote

Šifra Opis EAN koda

K72425EU Kazalnik Expert™ z rdečim laserjem in kontrolo kazala 5028252351423

Šifra Opis EAN koda

K72405EU Brezžična miška Pro Fit ™ 5028252316217

•	 Ergonomska oblika srednje velikosti ustreza naravni krivulji roke, kar poveča 
udobje pri dolgotrajni uporabi

•	Optični senzor visoke ločljivosti (do 1600 dpi)
•	Kolesce za pomikanje, ki je idealno za hitro prehajanje skozi dokumente
•	Združljiv z Windows® 10, 8.1, 8, 7 in macOS®

Brezžična miška Pro Fit ™



Podloga za miško s podporo iz gela

•	Vgrajena gel blazinica, se oblikujeje v naravno 
krivuljo vašega zapestja za optimalen učinek ob 
daljši uporabi.

•	Zagotovljeno udobje za zapestje

Šifra Opis EAN koda

62404 Podloga za miško s podporo 
iz gela 636638006260

Šifra Opis EAN koda

62385 Podpora zapestja iz gela 636638006291

•	Blazinica deluje kot vzglavnik in se prilagaja 
naravnim krivuljam vaših zapestij

•	Nedrsna podlaga pomaga ohranjati podporo na 
mestu 

Podpora zapestja iz gela

Podloga za miško s penasto podporo

•	Podloga za miško s podporo za zapestje iz pene
•	Teža in pritisk sta enakomerno porazdeljena po celotni penasti podložni blazinici 

za dolgotrajno udobje

Šifra Opis EAN koda

64271 Podloga za miško s penasto podporo - modra 636638006499

62384 Podloga za miško s penasto podporo - črna 636638006284

Podpora zapestja Duo Gel

•	Gel blazina ustreza naravni krivulji zapestja in roke za udobno tipkanje
•	Prezračevalni kanal pomaga ohranjati roke hladne in suhe
•	Dvobarvna kombinacija
•	Mehka površina, ki jo je enostavno očistiti

Šifra Opis EAN koda

62397 Podpora zapestja Duo Gel modra/črna 636638006192

62398 Podpora zapestja Duo Gel rdeča/črna 636638006208

Podloga za miško Duo Gel
•	Gel blazina ustreza naravni krivulji zapestja
•	 Prezračevalni kanal pomaga ohranjati roke hladne in suhe
•	Dvobarvna kombinacija
•	Mehka površina, ki jo je enostavno očistiti

Šifra Opis EAN koda

62402 Podloga za miško Duo Gel rdeča/črna 636638006246

62401 Podloga za miško Duo Gel modra/črna 636638006239

62399 Podloga za miško Duo Gel črna/dimljena 636638006215

Testirano pri FIRA
Podrobnosti so na
voljo na zahtevo

Podpora zapestja za tipkovnico 
ErgoSoft™ za mehanske in igralne 
tipkovnice

•	Zasnovan za uporabo s tipkovnicami globine 20 mm 
ali več (širina podpore za zapestje 463 mm)

•	Odobreno s strani ergonomov za zagotavljanje 
optimalnega zdravja, udobja in zaščite s pravilno 
poravnavo, prilagojenimi dimenzijami in 
edinstvenim ukrivljenim dizajnom

•	Oblazinjenje z blazinico iz gela
•	Zelo mehka zunanjost

Šifra Opis EAN koda

K52798WW Podpora zapestja za 
tipkovnico ErgoSoft™ 085896527985

NOVO

Fit for work



Ključavnica za prenosnike ClickSafe®

•	Pritisnite gumb za eno-ročno vpenjanje, s katerim lahko enostavno pritrdite 
ključavnico

•	 Jeklenica debeline 5 mm iz ogljikovega jekla je odporna na rezanje
•	Program Register & Retrieve ™ vam omogoča naročanje nadomestnih ključev
•	Priložena sta dva ključa

Dvojna ključavnica za prenosnike ClickSafe®

•	Dvojna ključavnica omogoča pritrditev dveh predmetov z istim kablom in ključem
•	Glava za zaklepanje ClickSafe® se zasuče za 180° in zavrti za 360° okoli kabla za 

prilagodljivost in udobje
•	Ključavnica v obliki diska v kombinaciji z vrhunskimi materiali zagotavljajo skoraj 

popolno zaščito

Šifra Opis EAN koda

K64638WW Dvojna ključavnica za prenosnike ClickSafe® 085896646389

Šifra Opis EAN koda

K64637WW Ključavnica za prenosnike ClickSafe® 085896646372

Ključavnica s številčnico ClickSafe®

•	 Izbira 5mm (K64697EU) ali 8mm (K64681US) debelega kabla
•	 Jeklenica dolžine 1,8m, se pritrdi za mizo ali katero koli fiksno površino
•	 Ponastavljiva kombinacija štirih koles z 10.000 možnimi kombinacijami
•	 Samo 12,7 mm velika glava ClickSafe® se zasuče za 180° in zavrti za 360° okoli 

kabla za prilagodljivost in udobje
•	 Program Register & Retrieve ™ vam omogoča iskanje pozabljenih kod

Šifra Opis EAN koda

K64697EU Ključavnica s številčnico ClickSafe® 5028252319454

Šifra Opis EAN koda

64020 Ključavnica za prenosnike MicroSaver® 085896640202

•	 Izbira 5,3 mm (64020) ali 8 mm (K67723US) debelega kabla
•	Hidden Pin™ tehnologija zagotavlja, da cevnih ključavnic ni mogoče na silo 

odpreti
•	Tehnologija Tamper Evident ™ vas opozori, da je nekdo poskušal ukrasti vašo 

napravo
•	Tehnologija Anti-Shear ™ varuje pred nasilnim vdorom
•	Program Register & Retrieve ™ za naročanje izgubljenih ključev

Ključavnica za prenosnike MicroSaver®Komplet 2.0 za zaklepanje namiznih in perifernih naprav
•	 2 adapterja in spenjalec kablov za periferne dodatke
•	 Sidrna plošča omogoča, da se tudi naprave brez varnostne reže Kensington varno 

zaklenejo
•	 Jeklenica iz 2,4-milimetrskega ogljikovega jekla je odporna na rezanje in se pritrdi 

na mizo ali kateri koli nepremični objekt
•	 Program Register & Retrieve ™ vam omogoča naročanje nadomestnih ključev

Šifra Opis EAN koda

K64424WW Komplet 2.0 za zaklepanje namiznih in perifernih naprav 085896644248
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Ključavnica s številčnico za prenosnike Ultra

•	Na voljo posamezno (K64675EU) ali v pakiranju po 25 serijskih ključavnic 
(K64674EU)

•	Ponastavljiva kombinacija štirih koles z 10.000 možnimi kombinacijami
•	Pleteni 1,8-metrski, 5,5 mm debel, visoko-ogljični jekleni kabel iz legiranega 

jekla z jedrom iz kaljenega ogljikovega jekla
•	Pritisnite gumb za eno-ročno vpenjanje, s katerim lahko enostavno pritrdite 

ključavnico

Šifra Opis EAN koda

K64675EU Ključavnica s številčnico za prenosnike Ultra 5028252308908
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