Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
Série ET-100BK Mesas de trabalho ajustáveis

K

uang Shin Enterprise Co., Ltd. tem estado na
indústria do mobiliário de escritório há mais de
25 anos, principalmente na fabricação de móveis para
crianças, cadeiras OA, mesas de computador, e agora
mesas de trabalho da série ET-100 BK, que foi lançada
no final de 2014.
As medidas da mesa são 120 cm (L) x 88 cm (P) x
120 cm (A), e pesa 50 quilogramas. Tem duas placas
de madeira comprimida reclináveis até +25º e dois de
alumínio ajustáveis a altura máxima de 120cm e mínima
de 73 cm, uma característica que a faz ergonômica,
mesmo para empregos que exigem estar em pé.
A inclinação da mesa é ajustada por um mecanismo de travão
operado manualmente, enquanto as pernas são controlados por um haste de
roscas accionado por um motor eficiente, eliminando a possibilidade de
derrame de gás o fluido que normalmente ocorrem usando molas agás.

A borda frontal do tampo da mesa tem um canal de alumínio para
colocar artigos de papelaria como canetas e borrachas. A parte superior
traseira, fixada horizontalmente, pode ser utilizada para carregar monitores de
computador ou livros. Duas placas são não-inflamáveis e resistentes a riscos.
As duas pernas são construídas com barras de ferro que cumprem as normas
RoHS para reforçar a estabilidade vertical, alem disso, as pernas são extrudidas
para garantir uma excelente ajuste entre as partes interna e externa.
As pernas podem levantar peso máximo de 100 quilogramas a 24 milímetros por segundo, com um circuito
de potência integrado para proteger o motor com certificação CE (110 / 230V AC tomada de parede) após a detecção
de excesso de peso, para evitar a derrapagem devido a queda de energia.
A série ET-100 BK é uma mesa de desmontável com peças em sua maioria feitas em Taiwan e uma garantia de um
ano.
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