HET VERHAAL ACHTER TALLO™ & TALLO MODULAR™

Nauwkeurige positionering:
De Tallo™-Slider
Bij gebruik van meer dan één scherm is het aan
te raden de schermen naast elkaar, horizontaal,
zonder spleet en op armlengte te plaatsen om een
precieze ergonomische positionering te garanderen.

Dynamische elegantie
Voor het ongetrainde oog hebben monitorarmen de neiging om
er hetzelfde uit te zien. Bovendien zijn ze niet altijd ontworpen
met de behoeften van de eindgebruiker in gedachten. De Tallo™
& Tallo Modular™-monitorarmen van Fellowes zijn ontworpen
om de werkruimte een duidelijke stijl, verfijning en ergonomische
perfectie te geven. Gebaseerd op het concept van ‘dynamische
elegantie’, zijn monitorarmen gemaakt om beweging uit te
drukken, terwijl het kenmerkende chroom het grootste deel van
de structuur verhult, waardoor deze er van top tot teen elegant
uitziet. Deze armen zijn zo gebouwd dat ze naadloos aansluiten
op de snel veranderende werkomgeving.

De Tallo™-schuifregelaar is uniek ontworpen
om een moeiteloze horizontale uitlijning van het
beeldscherm mogelijk te maken. Het voorkomt dat
het scherm te veel ruimte inneemt op het bureau
van de gebruiker, terwijl het scherm in de perfecte
positie wordt uitgelijnd.

Stijl en prestaties voor elke werkplek
We leven in een snel veranderende omgeving met verschillende
bureau-, apparaat- en werkplekbehoeften. Fellowes biedt
monitorarmconfiguraties die functie en stijl samenbrengen. Met
een uitgebreide reeks vaste en gasveeropties en kleuren bieden
Tallo™ en Tallo Modular™ 39 verschillende keuzemogelijkheden.
Voor elke werkplek een perfecte oplossing.

Blijf verbonden
Ergonomische
perfectie op de
werkplek
Tallo™ & Tallo Modular™
monitorarmen stellen u in staat
om comfortabel te werken
met uw beeldschermen op
de juiste hoogte en afstand.
Zo heeft u gegarandeerd een
voor u correcte ergonomische
positionering.

Met het steeds toenemende aantal apparaten dat we nu
gebruiken, kan het soms een uitdaging zijn om toegang te
krijgen tot stroom om makkelijk opgeladen te blijven. Daarom
heeft ons team de Tallo™ Flexcharge Hub ontworpen. Het
draadloze oplaad- en USB-station integreert naadloos met de
Tallo™ monitorarm(en), het is exact wat u nodig heeft.

Ons meest geavanceerde assortiment
van monitorarmen is vakkundig gemaakt
om moeiteloos te kunnen presteren.

