
Monitor 
Stand POWER

TÍNH NĂNG
 Tích hợp trạm sạc không dây cho các thiết bị tương thích
 4 cổng USB 3.0 dễ dàng mở rộng kết nối
 Phù hợp cho các loại màn hình, notebook, 
  Macbook và iMac, có trọng lượng lên đến 20 kg
 Cải thiện vị trí nhìn màn hình, hỗ trợ tư thế ngồi khỏe mạnh



SẠC KHÔNG DÂY TIỆN LỢI

Trạm sạc 
tích hợp
Với khả năng sạc không 
dây cho các thiết bị 
tương thích, sản phẩm sẽ 
trở thành thiết bị trung 
tâm trên bàn làm việc 
của bạn

Khả năng sạc 
không dây 
Monitor Stand POWER tích hợp 
một trạm sạc không dây dành cho 
các thiết bị di động tương thích. 
Bạn chỉ cần đặt điện thoại thông 
minh hoặc chuột không dây lên 
khu vực tiếp xúc phía bên phải của 
sản phẩm. Điện thoại thông minh 
hoặc chuột sau đó sẽ được tự động 
sạc với công suất đầu ra tối đa 5 
watt.



CÁC PHIÊN BẢN MÀU

Có sẵn hai phiên bản Black và Grey

MỞ RỘNG KHẢ NĂNG KẾT NỐI

Với bộ chia USB được tích hợp, tối đa 4 thiết bị có 
kết nối USB có thể được vận hành thông qua 
Monitor Stand POWER.



SỬ DỤNG KHÔNG GIAN TỐI ƯU

Phù hợp cho những màn hình cỡ lớn, những đồ 
dùng văn phòng, và mở tộng không gian bàn làm 
việc

Làm bằng thép và hỗ trợ tải 
trọng 20kg

Vững chắc và ổn định hơn 
nhờ có đệm chống trượt

Khiến bàn làm việc 
gọn gàng hơn bằng việc 
cất gọn các thiết bị bên dưới chân đế.
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GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM
 Monitor Stand POWER
 Hướng dẫn sử dụng
 Cáp nối USB
 Bộ chuyển nguồn

THÔNG TIN CƠ BẢN
 Chất liệu
 Độ mỏng
 Đệm chống trượt
 Các phiên bản màu
 Tải trọng tối đa
 Trọng lượng
 Kích thước (L x W x H)
 Chiều cao tối đa cho bàn phím
 Chiều dài tối đa cho bàn phím

Thép
1.3 mm


Black, Grey
20 kg
1.4 kg
580 x 190 x 73 mm
4.6 cm
44 cm

BỘ CHIA USB
 Giao diện
 Tốc độ truyền dẫn tối đa
 Chiều dài dây cáp
 Hệ điều hành được hỗ trợ

4x USB 3.0 
5 Gbit/s
110 cm
Windows, macOS, Linux

SẠC KHÔNG DÂY
 Chất liệu bề mặt
 Dòng điện đầu vào
 Dòng điện đầu ra
 Nhận diện vật thể (FOD)

Cao su
5 V / 2 A
5 V / 1 A


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


