
Представия ме ви новия стандарт за 
функционалност, лекота на инсталация и стил в 
категорията стойки за компютри.  CPU600,  
най-новата разработка в тази фамилия от 
Humanscale продукти, предлага лесен достъп до 
твърди носители и портове, като предпазва 
ценната инвестиция в техника.



Проектиран, така че да се свлива във всяка среда, елегантен и с 

изчистени линии, CPU600 предлага най-бързата и лесна инсталация 

от всяка друга стойка за компютър на пазара, спестявайки ви 

време и пари.  

Прикрепен под плота на бюрото, той намалява бъркотията от 

кабели и спомага за удължаването на на живота на компютрите, 

като ги държи по-хладни и лесно проветриви. Стойката също така 

държи техниката във въздуха, далеч от прахта, която се събира по 

пода както и я предпазва от неволно ритане или удар при 

почистване с прахусмукачка, което би могло да бъде пагубно за 

ценните компютри и информация.

Произведен предимно от 100% рециклиран 

алуминии и съдържащ 90% рециклирани 

материали, по тегло, CPU600 е 100% 

рециклируем.



Характеристики

Кратки факти

Функционалност

Инсталация

CPU600

Естетика

Природосъобразност
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Иновативен, патентован механизъм за нагласяне и 

инсталация

Най-упростения начин на инсталация за предлагани 

компютърни стойки

Проектиран от носителите на много награди – Humanscale 

Design Studio

До животна гаранция

Изчистените линии и модерна естетика се вписват 

във всяко пространство

Финиш от алуминий и черна пластмаса

Най-елегантно стилизираната компютърна стойка

100% рециклиран алуминии

Съдържащ 90% рециклирани материали, по тегло, 

CPU600 е 100% рециклируемПлъзга се плавно на хорозонтална релса, за лесен достъп и 

пребиране на място

360-градусова ротация предоставя бърз достъп до кабели, 

портове и дискове

Спомага предотвратяването на неудобни пози, които 

могат да доведат до нараняване

Спомага удължаването живота на компютъра, като мъ 

позжолява да стои хладен и проветрив

Вдига компютъра от земята, където се събира прах и някой 

може да ритне и повреди компютъра

Лесно се наглася по размера на почти всеки компютър само 

с две прости настроики

Странично нагласяща се конзола балансира тежестта при 

закачане

Може да бъде инсталиран на прикрепена към бюрото релса 

без помоща на инструменти за по-малко от една минута

Неплъзгаща се подложка не позболява на компютъра да се 

движи



Спесификации

Основни

   

Тегло

CPU600
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Обхваща компютърни размери от 31cm до 55 
cm на височина и от 9cm до 22.5 cm на
широчина

Направен от алyминии и пластмаса

40-сантиметрова лесно плъзгащата се реласа

360-градусов въртеж

Компютърна стойка: 2.3 kg

Релса: 0.8 kg

Общто тегло: 3.1 kg




