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Gør præsentationen synlige for alle i lokalet

Hvad er BalanceBox?

• BalanceBox er designet til at montere og flytte et interaktivt display sikkert og nemt.  
En fleksibel og ergonomisk løsning, der giver en problemfri interaktion mellem teknologi og 
brugeren.

• Hurtig højdejustering uden anstrengelser eller brug af kræfter. Indstil skærmens højde til dine 
præferencer med det samme.

• Giv folk i alle højder mulighed for at nå og berøre ethvert hjørne på skærmen.

• Innovativ højdejusteringsteknologi giver mulighed for at hæve/sænke en skærm med op til 400 mm 
(BalanceBox 400) eller 650 mm (BalanceBox 650) - kun med et løft af en finger!

Hvorfor vælge BalanceBox og ikke motoriseret systemer?

• Giver mulighed for at indstille skærmens højde til dine præferencer - med det samme

• Over 10 gange hurtigere end ethvert motoriseret system

• Man behøver ikke at nå nogen knapper

• Perfekt til både venstre- og højrehåndet

• Tæt på væggen - fylder ikke meget

• Ingen brug af elektricitet - ingen energiomkostninger

• Miljøvenlig

Hvilken BalanceBox skal jeg vælge?
• I de fleste tilfælde vil BalanceBox 400 være fyldestgørende, fordi den kan tage skærme op til 86" 

(hvis under 90 kg). Har du brug for nem højdejustering til tungere og større displays, så BalanceBox 
650 også en mulighed.

• For at finde den helt nøjagtige model af enten BalanceBox 400 eller 650 til din opgave, så handler 
det hovedsageligt om én ting: Man skal udregne den totale vægt, som BalanceBox skal bære.  
Dvs. en sammenlagt vægt af skærm, VESA Interface og andet tilbehør som f.eks. soundbar.

• Bæreevnen på de forskellige BalanceBox-modeller fremgår i tabellerne på de næste sider.

Klik for at se video om BalanceBox

https://www.youtube.com/watch?v=9yLeNLrxAO4


BalanceBox 400
• Du kan nemt indstille skærmens højde med 400 mm for at sikre 

en ergonomisk præsentations- eller arbejdsstilling

• Kan håndtere touch skærme op til 86” (hvis under 90 kg)

• Høj pålidelighed og hurtig betjening

• Nem og kort installationstid

• Endestop-dæmpere giver blødt stop når BalanceBox når højeste/
laveste højdeindstilling

• Farve: Sort

• Tilbehør: Mobilstandere, Floor Support og VESA Interface

Varenr: Model: Bæreevne:

480A13 BalanceBox 400-40 23 - 43 kg *

480A12 BalanceBox 400-70 41 - 70 kg *

480A14 BalanceBox 400-90 66 - 95 kg *

Tilbehør til BalanceBox 400:

481A21 VESA Interface 800x400 (= 4 kg)

481A41 Third Party VESA Bracket Interface  
(= 3,2 kg)

481A42001 Floor Support (Hvid)

481A31002 Mobilstander (Sort)

481A47002 Mobilstander Long Wheel Base (Sort)

Til skærme op til 86”. Hæve/sænkes med 400 mm.

* Beregn totalvægt af display, VESA Interface og tilbehør.
VESA Interface (op til 800x400 mm) Mobilstand (Sort)

BalanceBox 400

Floor Support (Hvid)



BalanceBox 650
• Du kan nemt indstille skærmens højde med 650 mm for at sikre 

en ergonomisk præsentations- eller arbejdsstilling

• Kan bære en vægt helt op til 169 kg

• Høj pålidelighed og hurtig betjening

• Nem og kort installationstid

• Endestop-dæmpere giver blødt stop når BalanceBox når højeste/
laveste højdeindstilling

• Farve: Metalgrå

• Tilbehør: Mobilstander, Floor Support og VESA Interface

Varenr: Model: Bæreevne:

484A07 BalanceBox 650-80 34 - 70 kg *

484A08 BalanceBox 650-130 67 - 127 kg *

484A09 BalanceBox 650-180 94 - 169 kg *

Tilbehør til BalanceBox 650:

481A19 VESA Interface 800x650 (= 5 kg)

481A13 Floor Support (Hvid)

481A50 Mobilstander (Sort)

Til tungere og større opgaver. Hæve/sænkes med 650 mm.

* Beregn totalvægt af display, VESA Interface og tilbehør.
VESA Interface (op til 800x650 mm) Mobilstand (Sort)

BalanceBox 650

Floor Support (Hvid)


