Novidades 2017

Comprometidos com a inovação desde 1917
Desde que a Fellowes foi fundada em 1917, nunca deixámos de desenvolver produtos inovadores concebidos
para melhorar a segurança, a organização e a produtividade dos utilizadores.
No 2017, ano que celebramos o nosso centenário, reforçamos o nosso espírito inovador e intensificamos a nossa
busca para uma melhoria contínua.

Novidades mais destacadas:

Estações de trabalho
Sit-Stand

Filtros de privacidade
Privascreen™

Plastificadoras Lunar+

Destruidoras automáticas
Automax™

A nossa vantagem competitiva
Produtos Superiores
Máxima Tecnologia de Fabrico
Marketing - Atrativo e Impressionante
Orientação para o Cliente

A NOSSA PROPOSTA DE VALOR

A Regra de Ouro “Atenção ao Consumidor”

Na Fellowes assumimos um compromisso consigo e queremos oferecer-lhe o melhor serviço a todos os níveis,
desde o desenvolvimento do produto e o seu fabrico até à estratégia de marketing. A este compromisso
chamámos “Proposta de valor Fellowes 360º” e isso significa que estamos constantemente à procura de diversas
formas inovadoras para trazer valor acrescentado ao seu negócio e aos seus clientes. Pelo que um ano mais
continuaremos à procura de novas tecnologias e novos produtos com o compromisso de construirmos juntos um
negócio sustentável.
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Máquinas de escritório

BLOQUEIO

REPOUSO

INTELIGENTE

Sistema anti encravamento
total automático

Bloqueio da gaveta de alimentação do papel,
para evitar o acesso à informação enquanto
durar o processo de destruição. Acenderse-á
um indicador no ecrã que indica que a
destruidora está bloqueada

Desligamento automático
depois de decorridos 2
minutos de inatividade

Para proporcionar um bom
ambiente de trabalho

A destruidora estará
sempre pronta
a ser utilizada

rado

Modelo Melho

Destrói mais rápido
com maior capacidade
no seu cesto

Destruidora AutoMax™ 500CL, corte em partículas

Destruidora AutoMax™ 300CL, corte em partículas

• Automaticamente destrói até 500 folhas em partículas de 4x38 mm
(nível de segurança DIN P-4)
• Função de programação do tempo que permite ao utilizador
configurar a máquina para destruir posteriormente, com uma
espera de 30, 60 ou 90 minutos
• +5 utilizadores
• 2 anos de garantia e 20 anos de garantia nas lâminas

• Automaticamente destrói até 300 folhas em partículas de 4x38 mm (nível de
segurança DIN P-4)
• 1-3 utilizadores
• 2 anos de garantia e 20 anos de garantia nas lâminas
4651601

4652101

BLOQUEIO

Capacidade
de folhas (70 gr)

Tipo de corte

Tamanho
de corte

Largura de
entrada

500

Partículas

4 x 38mm (DIN P-4)

230mm

Ciclo de
trabalho

Também destrói

BLOQUEIO

REPOUSO

INTELIGENTE

Capacidade
do cesto
para papéis

Tipo de corte

Tamanho
de corte

Largura de
entrada

Partículas

4 x 38mm (DIN P-4)

230mm

75 L

300

Garantia (Máquinas/Lâminas)

Ciclo de
trabalho

2 / 20 anos

3608401

30 minutos

DIMENSÕES

4

Capacidade
de folhas (70 gr)

Sacos para
resíduos

Contínuo

REPOUSO

INTELIGENTE

Referência

Modelo

(Alt x Larg x Prof) (cm)

Peso (kg)

4652101

AutoMax™ 500CL, corte em partículas

96.04 x 40.32 x 68.74

46.72

4651601

AutoMax™ 300CL, corte em partículas

89.85 x 43.02 x 67.31

44.91

Também destrói

Capacidade
do cesto
para papéis

60 L

Garantia (Máquinas/Lâminas)

Sacos para
resíduos

2 / 20 anos

3608401

Máquinas de escritório

Evita que a destruidora comece a
funcionar se for introduzido mais
papel do que é capaz de aceitar

Desligamento automático quando a
mão está demasiado próxima
da entrada

Reduz o consumo de energia, ao
ficar em estado de repouso depois de
decorridos 2 minutos de inatividade

Destruidora 485Ci corte em partículas

Lubrifica automaticamente as
lâminas de corte da destruidora
para melhorar o seu rendimento

rado

Modelo Melho

• Ideal para ser usado por +10 utilizadores
• Destrói até 30-32 folhas em partículas de 4x30mm
(nível de segurança DIN P-4)
• Maior largura de entrada, 405 mm e ciclo de trabalho contínuo
• 2 anos de garantia e 20 anos de garantia nas lâminas

Maior capacidade
de folhas

4699001

Capacidade
de folhas (70 gr)

Tipo de corte

Tamanho
de corte

Largura de
entrada

30-32

Partículas

4 x 30mm (DIN P-4)

405mm

Ciclo de
trabalho

Também
destrói

Capacidade
do cesto
para papéis

142 L

Garantia (Máquinas/Lâminas)

Sacos para
resíduos

2 / 20 anos

3605801

Contínuo

Destruidora 425Ci corte em partículas

• Ideal para ser usado por +10 utilizadores
• Destrói até 30-32 folhas em partículas de 4x30mm
(nível de segurança DIN P-4)
• Ciclo de trabalho contínuo
• 2 anos de garantia e 20 anos de garantia nas lâminas
4698001

Capacidade
de folhas (70 gr)

Tipo de corte

Tamanho
de corte

Largura de
entrada

30-32

Partículas

4 x 30mm (DIN P-4)

305mm

Ciclo de
trabalho

Também
destrói

Capacidade
do cesto
para papéis

121 L

Garantia (Máquinas/Lâminas)

Sacos para
resíduos

2 / 20 anos

3605801

Contínuo

DIMENSÕES
Referência

Modelo

(Alt x Larg x Prof) (cm)

Peso (kg)

4699001

Destruidora 485Ci, corte em partículas

94.62 x 63.50 x 50.80

81.19

4698001

Destruidora 425Ci, corte em partículas

94.62 x 55.88 x 50.80

68.49

5

Máquinas de escritório
Ultra

Silencioso

MÁXIMA
PROTEÇÃO

DESTRÓI UMA
FOLHA A4
EM 2000 PEDAÇOS

MAIOR
COMODIDADE
ESVAZIE O
CESTO MENOS
VEZES
PARTÍCULAS MAIS
PEQUENAS SIGNIFICA
CESTO COM MAIOR
CAPACIDADE

PARA UM AMBIENTE
DE TRABALHO

Destruidora de micro corte 225Mi

rado
Modelo Melho

• Destrói até 16 folhas em micro corte de 2x12mm (nível de segurança DIN P-5)
• Cesto para papéis de 60 litros
• Também destrói documentos com agrafes, documentos com clipes,
cartões de crédito, CDs

Maior capacidade
de folhas

4620101

Capacidade
de folhas (70 gr)

Tipo de corte

Tamanho
de corte

Largura de
entrada

16

Micro

2 x 12mm (DIN P-5)

240mm

Ciclo de
trabalho

Também
destrói

Capacidade
do cesto
para papéis

60 L

Garantia (Máquinas/Lâminas)

Sacos para
resíduos

2 / 20 anos

36054

Contínuo

Destruidora 225Ci corte em partículas

• Sistema 100% anti-encravamento que evita que a destruidora seja colocada em
marcha se for introduzido mais papel do que o permitido
• Destrói até 20 folhas em partículas de 4x38mm (nível de segurança DIN P-4)
• Ciclo de trabalho contínuo
• Também destrói documentos com agrafes, documentos com clipes,
cartões de crédito, CDs

do

ra
Modelo Melho
Maior capacidade
de folhas

4622001

Capacidade
de folhas (70 gr)

Tipo de corte

Tamanho
de corte

Largura de
entrada

22-24

Partículas

4 x 38mm (DIN P-4)

240mm

Ciclo de
trabalho

Também
destrói

Capacidade
do cesto
para papéis

60 L

Garantia (Máquinas/Lâminas)

Sacos para
resíduos

2 / 20 anos

36054

Contínuo

Destruidora 125Ci corte em partículas

rado
Modelo Melho

• Sistema 100% anti-encravamento que evita que a destruidora seja colocada em
marcha se for introduzido mais papel do que o permitido
• Destrói até 18-20 folhas em partículas de 4x38mm (nível de segurança DIN P-4)
• Ciclo de trabalho de 60 minutos que permite destruir grandes volumes de papel
• Também destrói documentos com agrafes, documentos com clipes,
cartões de crédito, CDs

Maior capacidade de
folhas e aumento do
ciclo de trabalho

4612001

Capacidade
de folhas (70 gr)

Tipo de corte

Tamanho
de corte

Largura de
entrada

18-20

Partículas

4 x 38mm (DIN P-4)

230mm

Ciclo de
trabalho

Também
destrói

60 minutos
DIMENSÕES
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Referência

Modelo

(Alt x Larg x Prof) (cm)

Peso (kg)

4620101

Destruidora de micro corte 225Mi corte em partículas

78.11 x 43.50 x 45.09

40.82

4622001

Destruidora 225Ci corte em partículas

78.11 x 43.50 x 45.09

40.82

4612001

Destruidora 125Ci corte em partículas

73.50 x 53.50 x 28.60

27.10

Capacidade
do cesto
para papéis

53 L

Garantia (Máquinas/Lâminas)

Sacos para
resíduos

2 / 20 anos

36054

Máquinas de escritório

rado

Modelo Melho

Encadernadora elétrica de argolas de plástico
Galaxy-E

• Perfuração elétrica até 28 folhas
• O sistema SATELLITE SYSTEM® permite separar o bloco de
encadernação do bloco de perfuração
• Perfura até 28 folhas, encaderna até 500 com argolas de 50mm
• Carregamento vertical dos documentos, bandeja para
armazenamento e guia de medição de documentos

Maior capacidade
de perfuração
SATELLITE SYSTEM Permite separar o
bloco de encadernação do bloco de perfuração,
permitindo que o trabalho seja realizado por vários
utilizadores ao mesmo tempo, reduzindo o tempo
necessário para conclusão do trabalho

5622101

Tipo de
Encadernação

Tipo de
Perfuração

Capacidade de
Perfuração (80 g)

Capacidade de
Encadernação
(80 g)

Tamanho
máximo da
Espiral

Argolas

Életrica

28 folhas

500 folhas

50 mm

Seletor do diâmetro da argola

Bandeja para
resíduos

Kit de
encadernação
incluído

Garantia

Sim

Sim

20 doc

2 anos

rado

Modelo Melho

Encadernadora elétrica de argolas de plástico
Quasar-E

Maior capacidade

• Perfuração elétrica até 25 folhas
• Perfura até 25 folhas, encaderna até 500 com argolas de 50mm
• Margem lateral melhorada para alinhar os documentos
com precisão
• Bandeja para armazenamento e guia de medição de documentos

de perfuração

5620901

Tipo de
Encadernação

Tipo de
Perfuração

Argolas

Elétrica

Capacidade de
Perfuração (80 g)

Capacidade de
Encadernação
(80 g)

Tamanho
máximo da
Espiral

25 folhas

500 folhas

50 mm

Seletor do diâmetro da argola

Bandeja para
resíduos

Kit de
encadernação
incluído

Garantia

Sim

Sim

10 doc

2 anos

rado

Modelo Melho

Encadernadora elétrica de argolas de plástico
Pulsar-E

Maior capacidade

• Perfuração elétrica até 20 folhas
• Perfura até 20 folhas, encaderna até 300 com argolas de 38mm
• Margem lateral melhorada para alinhar os documentos
com precisão
• Bandeja para armazenamento e guia de medição de documentos

de perfuração

5620701

Tipo de
Encadernação

Tipo de
Perfuração

Argolas

Elétrica

Capacidade de
Perfuração (80 g)

Capacidade de
Encadernação
(80 g)

Tamanho
máximo da
Espiral

20 folhas

300 folhas

38 mm

Seletor do diâmetro da argola

Bandeja para
resíduos

Kit de
encadernação
incluído

Garantia

Sim

Sim

10 doc

2 anos
DIMENSÕES

Referência

Modelo

(Alt x Larg x Prof) (cm)

Peso (kg)

5622101

Encadernadora elétrica de argolas de plástico Galaxy-E

16.50 x 49.80 x 45.10

13.50

5620901

Encadernadora elétrica de argolas de plástico Quasar-E

13.00 x 42.60 x 39.80

9.92

5620701

Encadernadora elétrica de argolas de plástico Pulsar-E

13.00 x 43.20 x 38.80

9.52
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Máquinas de escritório

Sistema de ajuste automático que detecta
a espessura da bolsa e seleciona a melhor
configuração para a plastificação

Tecnologia que permite à
plastificadora estar pronta para ser
utilizada em apenas 60 segundos

Sistema de libertação/ retrocesso para evitar
que as bolsas mal alimentadas dêem origem
a encravamentos

Depois de decorrido um determinado
tempo sem atividade

Sensor avançado de
deteção de encravamentos

Tecnologia HeatGuard™. Sistema
de segurança patenteado que
reduz até 35% a temperatura da
superfície.

Ajuste da temperatura. Não
necessita de esperar que a
plastificadora arrefeça ou aqueça
para mudar a espessura da bolsa.

Deteta um possível encravamento
e retrocede automaticamente
a bolsa

Indicador que alerta quando
podemos introduzir a seguinte
bolsa de plastificar incrementando
assim a produtividade

rado

Modelo Melho

Plastificadora Venus 2 A3

Sensor avançado de
deteção de encravamentos

• Sistema de ajuste automático AutoSense que deteta a espessura da bolsa e
selecciona a melhor configuração para a plastificação
• Tempo de aquecimento: 30 segundos para bolsas de 80 mícrons e 60 segundos
• para as restantes bolsas
5734201

Largura de
entrada

320mm

Número de
rolos

Tempo de
Aquecimento

6

30-60 Segundos

Ajuste da
Temperatura

Plastificação
em Frio

AutoSense

Sim

Velocidade de
Plastificação

Mecanismo de Libertação de
Encravamentos

Kit de iniciação
incluído

Garantia

109.5 max

Auto Marcha-atrás

10 doc

2 anos

rado

Modelo Melho

Plastificadora Jupiter 2 A3

Sensor avançado de
deteção de encravamentos

• Sistema de ajuste automático AutoSense que deteta a espessura da bolsa e
seleciona a melhor configuração para a plastificação
• Tempo de aquecimento: 60 segundos graças à sua tecnologia exclusiva
InstaHeat
• Sistema de plastificação com 6 rolos, que proporciona um resultado perfeito na
plastificação
5733501

Largura de
entrada

320mm

DIMENSÕES
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Referência

Modelo

(Alt x Larg x Prof) (cm)

Peso (kg)

5734201

Plastificadora Venus 2 A3

12.90 x 53.90 x 20.80

6.80

5733501

Plastificadora Jupiter 2 A3

12.90 x 53.90 x 20.80

6.80

Número de
rolos

Tempo de
Aquecimento

6

60 Segundos

Ajuste da
Temperatura

Plastificação
em Frio

AutoSense

Sim

Velocidade de
Plastificação

Mecanismo de Libertação de
Encravamentos

Kit de iniciação
incluído

Garantia

75 max

Auto Marcha-atrás

10 doc

2 anos

Máquinas de escritório
Plastificadoras Calibre A4/A3

• Tempo de aquecimento: 60 Segundos graças à sua tecnologia
exclusiva InstaHeat™
• Sistema de plastificação com 6 rolos, que proporciona um resultado perfeito na
plastificação
• Desligamento automático depois de decorridos 30 minutos de inatividade

NOVO
PRODUTO

A4 5740701
Largura de
entrada

240mm

Número de
rolos

Tempo de
Aquecimento

2

60 Segundos

Ajuste da
Temperatura

Plastificação
em Frio

3

Sim

Velocidade de
Plastificação

Mecanismo de Libertação de
Encravamentos

Kit de iniciação
incluído

Garantia

50 max

Marcha-atrás

10 doc

2 anos

Ajuste da
Temperatura

Plastificação
em Frio

A3 5740101
Largura de
entrada

320mm

Número de
rolos

Tempo de
Aquecimento

2

60 Segundos

3

Sim

Velocidade de
Plastificação

Mecanismo de Libertação de
Encravamentos

Kit de iniciação
incluído

Garantia

50 max

Marcha-atrás

10 doc

2 anos

NOVO
PRODUTO
Plastificadoras Lunar+ A4/A3

• Plastifica bolsas até 125 mícrons
• Sistema de libertação dos rolos que evita que as bolsas
mal alimentadas dêem origem a encravamentos

A4 Cor de rosa 5742601/Azul 5742801
Largura de
entrada

230mm

Número de
rolos

Tempo de
Aquecimento

2

4 minutos

Ajuste da
Temperatura

Plastificação
em Frio

2

Não

Velocidade de
Plastificação

Mecanismo de Libertação de
Encravamentos

Kit de iniciação
incluído

Garantia

30 max

Marcha-atrás

Não

1 Ano

Ajuste da
Temperatura

Plastificação
em Frio

A3 Cor de rosa 5742501/Azul 5742701
Largura de
entrada

320mm

Número de
rolos

Tempo de
Aquecimento

2

4 mins

2

Não

Velocidade de
Plastificação

Mecanismo de Libertação de
Encravamentos

Kit de iniciação
incluído

Garantia

30 max

Marcha-atrás

Não

1 Ano

DIMENSÕES
Referência

Modelo

(Alt x Larg x Prof) (cm)

Peso (kg)

5740701

Plastificadora Calibre A4

10.95 x 44.93 x 14.45

2.10

5740101

Plastificadora Calibre A3

10.95 x 56.99 x 15.56

2.50

5742601

Plastificadora Lunar A4+ cor-de-rosa

10.95 x 40.01 x 15.88

1.18

5742801

Plastificadora Lunar A3+ azul

10.95 x 40.01 x 15.88

1.18

5742501

Plastificadora Lunar A4+ cor-de-rosa

10.64 x 49.37 x 16.03

1.54

5742701

Plastificadora Lunar A3+ azul

10.64 x 49.37 x 16.03

1.54
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Conforto e Produtividade no Posto de Trabalho

A importância da
ergonomia para
as empresas

Os maus hábitos no posto de trabalho
causam transtornos e lesões, ao mesmo
tempo que reduzem a produtividade.

Melhore os hábitos de trabalho e a produtividade dos seus
empregados com as 4 zonas ergonómicas Fellowes

PREVENIR A
TENSÃO LOMBAR

EVITAR A PRESSÃO
NOS PULSOS

NOVIDADE

ALIVIAR A
TENSÃO CERVICAL

PREVENIR O
INCÓMODO DE
TRABALHAR SENTADO

Descubra as mais completas soluções
ergonómicas para o seu posto de trabalho em ergo.fellowes.com
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Conforto e Produtividade no Posto de Trabalho

PREVENIR A TENSÃO LOMBAR
Sentar-se numa cadeira sem um apoio
adequado pode causar má circulação,
desconforto e cansaço.
O HÁBITO

O PROBLEMA

A SOLUÇÃO

Encosto moldável Back Angel™

• Reduz a tensão das costas mantendo a curva lombar.
• Inclui duas asas independentes que se adaptam à
forma do seu corpo e articulam-se com a sua postura.
• Apoios ventilados que permitem a circulação de ar.
• Ajustável para 7 posições diferentes para maximizar o
conforto (de 23 a 14 cm).
• Um design moderno que pode ser integrado em
qualquer espaço de trabalho.
• Fitas ajustáveis que permitem fixar o encosto à maior
parte das cadeiras de escritório.
• Dimensões do produto (cm):
altura x largura x profundidade: 38 x 44 x 14
8026401

Alfomada lumbar PlushTouch™

• Proporciona maior apoio lombar quando precisa
de estar longos períodos de tempo sentado
• Sistema de fixação por meio de uma alça
ajustável com fivela
• Fabricado em uma combinação de gel e espuma de
alta densidade Foam Fusion™, para maior conforto
• Dimensões do produto (cm):
altura x largura x profundidade: 35 x 9 x 19.5
8026501
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Conforto e Produtividade no Posto de Trabalho

EVITAR A PRESSÃO
NOS PULSOS
Ter uma postura incorreta quando utiliza o
teclado ou o rato pode causar dor e incómodo.
O HÁBITO

O PROBLEMA

A SOLUÇÃO

Tapete e Apoio de pulsos PlushTouch™

• Apoio de pulsos que proporcionam o apoio adequado
quando se utiliza o rato durante longos períodos de
trabalho.
• Tecnologia especial Foam Fusion™ combinação de gel
e espuma de alta densidade para um conforto superior.
• Revestido em tecido antideslizante que permite colocar
os pulsos na posição correta.
• Tapete adequado para ratos óticos e laser
• Dimensões do produto (cm):
Alt 2.5 x Larg 18.4 x Prof 23.8
Preto: 9252003
Azul: 9287302

Apoio de pulsos para teclado
PlushTouch™

• Apoio para os pulsos para o teclado que proporcionam
o apoio adequado quando se utiliza o teclado durante
longos períodos de trabalho.
• Tecnologia especial Foam Fusion™ combinação de gel
e espuma de alta densidade para um conforto superior.
• Revestido em tecido antideslizante que permite colocar
os pulsos na posição correta.
• Dimensões do produto (cm):
Alt 2.5 x Larg 46 x Prof 8.1
Preto: 9252103
Azul: 9287402
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Conforto e Produtividade no Posto de Trabalho
500-850mm
17º

ALIVIAR A TENSÃO CERVICAL
Uma posição incorreta do ecrã ou dos
documentos pode trazer graves consequências
para o pescoço, costas e ombros.
O HÁBITO

O PROBLEMA

A SOLUÇÃO

Braços para monitor dual
Platinum Series™

• Braços independentes e ajustáveis. Possibilidade de
girar cada ecrã 360º.
• Sistema de molas a gás para ajustar o monitor
sem esforço
• Espaço para armazenamento dos cabos
• 2 portas USB na base para conectar os seus dispositivos
• Cada braço suporta até 9 kg ou monitores de 27 “
• Em conformidade com a montagem VESA
• Largura máxima entre ecrãs do centro de cada
monitor 850.9 mm
• Ajustável em altura, o máximo desde o desktop até
o centro do monitor de 394 milímetros
• Dimensões do produto em uso:
Altura x Largura x Profundidade (cm): 39.4 x 85 x 15.2
8042501

Braços para 3 monitores Platinum Series™

• Braços independentes e ajustáveis. Possibilidade de
girar cada ecrã 360º.
• Sistema de molas a gás para ajustar o monitor
sem esforço
• Espaço para armazenamento dos cabos
• 2 portas USB na base para conectar os seus dispositivos
• Cada braço suporta até 9 kg ou monitores de 30 “
• Em conformidade com a montagem VESA
• Largura máxima entre ecrãs do centro de cada
monitor 850.9 mm
• Ajustável em altura, o máximo desde o desktop até
o centro do monitor de 394 milímetros
• Dimensões do produto em uso:
Altura x Largura x Profundidade (cm):
134,6 x 88,9 x 15,2
8042601
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PREVENIR O INCÓMODO
DE TRABALHAR SENTADO
Alternar o trabalho ao estar de pé e sentado
ativa o metabolismo, reduz a fadiga, facilita a
concentração e aumenta a produtividade.

O HÁBITO

As estações de trabalho
sentado/de pé ajudam a
reduzir as consequências
do sedentarismo laboral.

O PROBLEMA

A SOLUÇÃO

60%

Sabía
que?

dos trabalhadores
afirma sofrer de dores
nas costas no trabalho.**

o 94%

dos trabalhadores admitem
permanecer sentados
durante longos períodos de
tempo sem mover-se
do sítio.***

Para complementar um estilo de vida
saudável, é recomendável levantarse
ou mover-se a cada 20 minutos.****

Com as estações de trabalho sentado/
de pé pode alternar entre posturas de
pé e sentado, o que ativa o metabolismo,
reduz a fatiga e o cansaço durante o dia,
facilitando a concentração e aumentando a
produtividade.
*Um estudo de Mercado Independente solicitado pela Fellowes para a Loudhouse em 2016
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Previne as doenças por trabalhar sentado!

Conforto e Produtividade no Posto de Trabalho
Estação de trabalho Sit & Stand Lotus™

• A estação de trabalho Lotus™, com a sua tecnologia
de contrapeso e pegas ergonómicas, é ajustável
em altura.
• Com mais de 22 níveis de altura possíveis, a estação
de trabalho Lotus oferece estabilidade em cada
uma delas.
• Contém o espaço necessário para guardar os
acessórios essenciais. Conta também com espaço para
guardar os cabos.
• É entregue completamente montada para uma
utilização praticamente imediata.
• A altura máxima é de 431 mm
Preto: 0007901
Branco: 0009901

Referência

Modelo

0007901

Estação de trabalho Sit Stand Lotus™

Preto

Cor

0009901

Estação de trabalho Sit Stand Lotus™

Branco

Braço para monitor da estação de
trabalho Lotus™

• Para uso apenas com a estação de trabalho Lotus ™
• Permite adicionar um ou dois braços para monitor à sua
estação de trabalho.
• Eleva os monitores a uma altura de visualização correta
para prevenir a tensão no pescoço, optimizando o
espaço de trabalho
• Fácil de montar com as especificações VESA
• Suporta monitores até 27 “e 7kg.
• Dimensões do produto em uso - 1 Monitor: Altura x
Largura x Profundidade (cm): 41,9 x 11,4 x 13,9
• Dimensões do produto em uso -2 Monitores: Altura x
Largura x Profundidade (cm): 41,9 x 72,4 x 13,9
Individual: 8042801
Duplo: 8042901

Referência

Modelo

Modelo

Cor

8042801
8042901

Braço estação de trabalho Sit-Stand Lotus™

Individual

Prata

Braço estação de trabalho Sit-Stand Lotus™

Duplo

Prata
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Estação de trabalho Sit-Stand Extend™

• Esta versátil plataforma de trabalho Sit-Stand,
minimalista, transforma qualquer mesa de altura fixa
em uma mesa ativa.
• Um braço articulado de alta qualidade e um
gerenciamento inovador de cabos garantem um
movimento facilitando o trabalho colaborativo.
• Um grampo permite-lhe encaixar rápida e facilmente
a plataforma de trabalho Sit-Stand à qualquer
superfície de trabalho.
• Brazo para ecrã individual e duplo oferece um ajuste
vertical (3 ajustes) mais horizontal e vertical dos ecrãs.
• Oferece um raio de 1016mm do braço para a frente da
plataforma do teclado.
• A grande bandeja de teclado encaixa totalmente
na mesa.
Individual: 0009701
Duplo: 0009801

GIRO
Referência

Modelo

0009701

Estação de trabalho Sit Stand Extend™

Individual

Modelo

0009801

Estação de trabalho Sit Stand Extend™

Duplo

Estação de trabalho Sit-Stand Easy
Glide™

• Conta com um design compacto que inclui tabuleiro
para teclado, deslocável para o rato e espaço
para guardar acessórios.
• Adequada para um monitor de até 11,5 kg. ou 24”.
• O seu tabuleiro deslocável para rato faz com que
a estação de trabalho seja adequada para destros e
canhotos e o seu tabuleiro para teclado suporta
até 2,5 kg.
• Altura ajustável sem esforço graças ao sistema “mola
de pressão”. Pode ser fixada na secretária mediante
uma abraçadeira e conta com espaço para guardar
os cabos.
• A altura máxima é de 82,9 cm.
• O monitor pode ser ajustado em várias posições num
raio de 124 mm.
8204601
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PORQUE A SUA
INFORMAÇÃO É
EXCLUSIVAMENTE
SUA!

Filtros de Privacidade PrivaScreen ™
Referência

Tamanho do ecrã

Rácio

Largura
(mm)

Referência

Altura (mm)

Tamanho do ecrã

Altura (mm)

Filtros de privacidade PrivaScreen para MacBook e iMac
™

Filtro de Privacidade PrivaScreen™ para computadores portáteis e monitores
NOVO

Largura
(mm)

Rácio

4818601

11.6" panorâmico

16:9

257

146

4815301

12.1" panorâmico

16:10

260

164

®

®

4814601

13.3" MacBook® Air™ panorâmica

16:10

287

179

NOVO

4818301

MacBook® Pro 13" com
Retina panorâmica

16:10

306

202

4813001

12.5" panorâmico

16:9

278

156

4806801

13.3" panorâmico

16:9

292

165

NOVO

4818401

MacBook® Pro 15" com
Retina panorâmica

16:10

352

230

4814301

13.3" panorâmico

16:10

287

179

NOVO

4818501

iMac 27"

16:9

649

387

4812001

14.0" panorâmico

16:9

310

173

®

Filtros de privacidade PrivaScreen™ para iPad® - formato paisagem

4800001

14.1"

4:3

286

216

4805801

Apple® iPad® 2, 3, 4

4800601

14.1" panorâmico

16:10

305

191

4815501

Apple® iPad® Mini 2,3

4815701

14.1" panorâmico

16:9

310

175

4800101

15.0"

4:3

305

229

4800701

15.4" panorâmico

16:10

332

208

4802001

15.6" panorâmico

16:9

345

194

4800301

17.0"

5:4

338

270

4801001

17.0" panorâmico

16:10

368

230

4802301

17.3" panorâmico

16:9

382

214

4800401

18.1"

5:4

359

289

4815201

18.5" panorâmico

16:9

410

230

4800501

19.0"

5:4

376

301

4801101

19.0" panorâmico

16:10

411

257

4815801

19.5" panorâmico

16:9

433

237

4813101

20.0" panorâmico

16:9

443

250

4801201

20.1"

4:3

409

308

4801301

20.1" panorâmico

16:10

435

273

4807001

21.5" panorâmico

16:9

476

268

4801501

22.0" panorâmico

16:10

473

295

4807101

23.0" panorâmico

16:9

510

287

4814401

23.6" panorâmico

16:9

521

294

4816901

23.8" panorâmico

16:9

528

297

4801601

24.0" panorâmico

16:10

518

324

4811801

24.0" panorâmico

16:9

531

298

4815101

26.0" (25.5" diagonal) panorâmico

16:10

551

345

4815001

27.0" panorâmico

16:9

597

335

Protege a sua informação
confidencial dos olhares curiosos?
Proteja a informação privada do seu computador portátil, monitor,
smartphone ou tablet. Os filtros de Privacidade PrivaScreen™
escurecem o ecrã quando se observa de um ângulo de visão de
30º mantendo a informação completamente visível quando é
olhada de frente.

Visão lateral
totalmente
escurecida

Visão frontal
totalmente nítida

Visão lateral
totalmente
escurecida

Agora com as NOVAS Quick
Reveal Tabs™ é mais rápido
e fácil remover e colocar o
filtro quando deseja partilhar
o seu ecrã.
Veja mais informação em www.fellowes.com
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