


Предлага всички удобства на съвременните рамена за монитор — без нито

един от недостатъците — M2 редифинира рамото за монитор от висок клас. 

Сегашното поколение рамена за монитори използват обемисти газови амортисьори, 

за да подържат теглото на монитора. M2 използва иновативен механизъм с 

механична пружина за постигането на изключителен коефициент на полезно действие   

и издражливост, в един лек и тънък дизайн.

Следващото поколение рамо за монитори



Плюсовете на технологията 
на механичната  пружина 

Дизайн
M2 е по-тънък, по-лек и по-лесен за манипулиране от сегашното поколение

рамена за монитори, и неговият фин естетичен дизайн допълва  

профилът на съвременият монитор.

Издръжливост
Без газов цилиндър и с по-малко части, от колкото сегашното поколение, 

по-малко неща могат да се повредят. Като резулатат Вие получавате 

безпрецедентната за индустрията 15 -годишна гаранция.

Производителност
Проектиран да работи с  95% от мониторите днес М2 предлага

регулиране без усилие на височината и на дълбочината. 

  



Едно ново ниво на издражливост
Въпреки всички нововъведения най-голямото 
постижение на M2 e, че остава незабележим 
за околната среда.

По малко части означават по-малко производство• 

• По-малко тегло означава по-малко материал, по-малко производство   
 и по-малко за транспортиране

Тънкият му профил позволява по малко материал за пакетиране•

Издражилвостта му означава, че няма да се налага да го замените •   
 още дълго, дълго време

 • Липсата на газов амортесьор прави M2 лесен за рециклиране

52% рецикиран матерял и 99% рециклируем•



Спесификации
Подържа 95%•     от мониторите на пазара днес (до 10кг.)
Взаимно заменяеми модули за монтаж, позволяват монтиране 

 на различни работни повърхности

• Интегрирана система за кабели
•  Обхват на рамото до 20 инча /50.8 см./

Настройка на височина до 10 инча /25.4см./• 

Тегло 2.27кг.• 

• Цветове: Полиран алуминий с бели акценти и 

  
 сребро със сиви акценти

 Произведен предимно от рециклиран алуминий

15 годишна гаранция• 

www.humanscale.com / www.humanscale.bg

Създаваме едно по-удобно място за работа
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