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Suporte de texto ST 401

Categorias de Produtos: Ergonomia, Suporte de Texto
Página do produto:
https://1000marcassafetybrasil.com.br/produto/suporte-de-texto-digitador-st-401/

Resumo do produto
Produto recomendado como suporte de texto. Evita lesões no pescoço, evita
reflexos no papel através da inclinação, facilita a leitura do documento.

Descrição do Produto
APLICAÇÃO:
Produto recomendado como suporte de texto. Evita lesões no pescoço, evita
reflexos no papel através da inclinação, facilita a leitura do documento.
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CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE DE TEXTO
Material leve em PVC. Deixa o texto disponível na melhor posição para o usuário.
Quando não em uso pode ser alojado em espaço mínimo. Quando o monitor tem
suporte para ajuste de altura o suporte de texto pode ser colocado sobre a mesa na
frente do monitor, quando o monitor estiver sobre mesa o suporte de texto deve
ser colocado em um dos lados do monitor sobre a mesa.
COMPOSIÇÃO DO SUPORTE DE TEXTO
PVC rígido.
DIMENSÃO/PESO/COR:
Comprimento – 160 mm
Angulação: 70 graus (em relação a mesa)
Largura – 95 mm
Peso – 0,150 g
Cor – Cinza informática.
CUIDADOS:
Limpe com pano macio e seco.
GARANTIA:
Produto garantido 1 ano após a data da entrega. Não nos responsabilizamos por
mau uso, má conservação e utilização incorreta do produto.

Galeria de produtos
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