UltraBoard 960
Standaard compact toetsenbord

Het UltraBoard 960 is een compact toetsenbord mét een
numeriek gedeelte.
Het grootste verschil met een standaard toetsenbord is de optimale
lay-out indeling, waardoor het UltraBoard 960 maar liefst 8 cm
smaller is dan een 'normaal' toetsenbord!

De afstand tussen de toetsen bedraagt tussen de 18 tot 20 mm (ISO 9241). Het
letterdeel moet duidelijk gescheiden zijn van de functietoetsen (ISO 9241).
Donkere letters op een heldere achtergrondkleur vergemakkelijken het lezen
(ISO 9241), en dragen bij aan een hogere productiviteit (Snyder, 1990). De
middelste rij toetsen mag niet hoger dan 30 mm boven het bureauoppervlak
liggen (DIN 2137). Het toetsenbord moet hellend kunnen worden geplaatst en
mag geen geheel vormen met het beeldscherm (Council Directive 90/270/EEC).

Een compact standaard toetsenbord voor de juiste
ergonomische houding
Met het UltraBoard 960 Compact Standard wordt de reikafstand naar de muis
verkleind en verlaagt u de belasting van uw onderarmen. Bijkomend voordeel is
dat deze compactere variant makkelijker mee te nemen is in een rugzak of
laptoptas. Zo is er de mogelijkheid altijd en overal comfortabel en ergonomisch
te werken.

Work Smart - Feel Good

Voordelen UltraBoard 960
Multifunctioneel
Het UltraBoard 960 is ideaal voor werknemers
die gewend zijn aan een numeriek deel op hun
toetsenbord en voor werknemers op een vaste
werkplek die meer ruimte willen creëren op
hun bureau.

Kenniscentrum
Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat een actieve
computergebruiker dagelijks met zijn vingers tot 32 km
aflegt. Dat maakt het toetsenbord een belangrijk
onderdeel van de computer. De keuze van het
toetsenbord is daarom erg belangrijk.
Een compact toetsenbord zorgt ervoor dat gebruiker
een goede ergonomische houding aanneemt. Doordat

Compact
Het grootste verschil met een standaard
toetsenbord is de optimale lay-out indeling,
waardoor het UltraBoard 960 maar liefst 8 cm
smaller is dan een 'normaal' toetsenbord!

het toetsen....

Specificaties
Toetsaanslag
De toetsen van het UltraBoard 960 kennen een
lichte toetsaanslag. Dit komt door het
toepassen van een schaarmechanisme in plaats
van een traditioneel membraam. Hierdoor krijgt
u een zeer fijne tactiele feedback.

Concave toetsen
Het oppervlak van de toetsen is zo gemaakt dat
uw vingers automatisch naar het midden van de
toets geleid worden, wat het typen bevordert.

Lichte toetskleur
De donkere letters op de lichte achtergrond
van het toetsenbord vergemakkelijken het
lezen en zorgen daarnaast voor een hogere
productiviteit.

Breedte

363 mm

Hoogte

19 mm

Diepte

147 mm

Gewicht

628 gr

Artikelnummer:

BNEU960SCUS (Meer versies)

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.nl
website: www.bakkerelkhuizen.nl

2 USB poorten
Het UltraBoard 960 beschikt over 2 handige
USB-hub poorten waardoor u niet snel zonder
te weinig aansluitmogelijkheden komt te zitten.
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