Tallo™ & Tallo Modular™ monitorarmen

WIJ ZIJN FELLOWES
Fellowes helpt al meer dan 100 jaar mensen om het beste uit zichzelf te halen op
het werk. Productiever. Efficiënter. Gelukkiger. Gezonder.

Waar we voor staan.
Wij zijn de Fellowes familie. Wij zijn van mening dat de werkplek een optimale
omgeving moet zijn voor een persoonlijk streven naar zinvol werk. We zijn verbonden
door een eeuwenlange toewijding aan het creëren van werkplekoplossingen die
zorg en respect uitstralen, en we geloven dat met de juiste tools iedereen in staat
is om zijn of haar potentieel volledig te benutten.
Alles wat de Fellowes naam draagt is een belofte van kwaliteit, prestatie,
innovatie en uitstekende klantenservice.

Ontdek een gezondere werkplek.
Fellowes biedt uitgebreide oplossingen voor een holistisch welzijn met
innovatieve ontwerpen die functie, efficiëntie en esthetiek combineren
voor een moeiteloze integratie in de werkdag.

Mensen helpen het beste uit zichzelf
te halen.
Bij Fellowes zijn we toegewijd aan het leveren van intuïtieve, hoogwaardige,
ergonomische en dynamische werkplekoplossingen die je in staat stellen
de beste versie van jezelf te zijn. Work better. Feel better.

Productiever.

Efficiënter.

Fellowes zet zich in om je
werkplek dynamischer,
comfortabeler en moeiteloos
productiever te maken.

Onze producten stimuleren
de efficiëntie en integreren
naadloos in je werkruimte.

Gelukkiger.

Gezonder.

Wees het beste wat je kan
zijn. Met onze producten
kun je verder gaan dan
alleen maar beter werken.

Wij zijn van mening dat
kantoorapparatuur meer moet
doen dan het verbeteren van
je prestaties; het moet ook
je gezondheid verbeteren.

FELLOWES INTRODUCEERT
TALLO™ & TALLO MODULAR™
Onze meest geavanceerde reeks monitorarmen, deskundig gemaakt om moeiteloos
te kunnen presteren.
Combineert een onderscheidend design, intuïtieve beweging en ergonomische
perfectie om een superieure ervaring te leveren aan degenen die gezondheid en welzijn
op de werkplek belangrijk vinden. Voor elke werkplek de ultieme oplossing door de
uitgebreide keuze uit vaste of dynamische configuraties en kleuren.

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.

Tallo™ enkel
Wit: 8614601
Zilver: 8613001
Zwart: 8614301

Tallo™ dubbel compact
Wit: 8614701
Zilver: 8613101
Zwart: 8614401

DE TALLO™-SERIE
Ultieme ﬂexibiliteit voor enkelvoudige en dubbele schermopstellingen.
De Tallo™-monitorarmen met gasveertechnologie zorgen voor een efficiënte
hoogte- en diepteverstelling en bevordert de samenwerking.

Tallo™ Dual Compact
Wit: 8614801
Zilver: 8613201
Zwart: 8614501

TALLO MODULAR™ HOE HET WERKT
Iedereen is anders, dat vraag om veelzijdigheid. Dat is precies wat we
met Tallo Modular™ willen bereiken met de vele combinaties van vaste
en gasveer opties.
Vaste armen zorgen voor extra bereik en beweging, en is een
kosteneﬀectieve oplossing, wanneer de hoogte van de beeldschermen
niet regelmatig hoeft worden aangepast.

S = Slider (schuifregelaar)
Helpt monitoren perfect
te positioneren zodat deze
goed aansluiten. Geeft ook
de mogelijkheid om grotere
beeldschermen te bevestigen
aan de monitorarm.

Terwijl de gasveermonitorarmen makkelijk in hoogte te verstellen zijn,
perfect voor ﬂexibele werkplekken en bij het samenwerken.
Met de schuifregelaars is het mogelijk om een groter scherm te
bevestigen, met de mogelijkheid om schermen naadloos naast elkaar
te plaatsen. Dit draagt bij aan het besparen van kostbare ruimte op het
bureau en het ondersteunen van een ergonomische werkhouding

M – monitorarmen (gasveer monitorarm)
Biedt dynamische beweeglijkheid en hoogte
verstelbaarheid.

F = Fixed Arm (vaste monitorarm)
Vergroot het bewegingsbereik

Enkel

Tallo Modular™ 1F

Dubbel

Tallo Modular™ 2FS

Tallo Modular™ 3FFS

Wit: 8615901

Wit: 8616301

Wit: 8616701

Zilver: 8613301

Zilver: 8613701

Zilver: 8614101

Zwart: 8614901

Zwart: 8615301

Zwart: 8615701

Tallo Modular™ 1FF

Tallo Modular™ 2FFS

Tallo Modular™ 3FMS

Wit: 8616001

Wit: 8616401

Wit: 8616801

Zilver: 8613401

Zilver: 8613801

Zilver: 8614201

Zwart: 8615001

Zwart: 8615401

Zwart: 8615801

Tallo Modular™ 1M

Tallo Modular™ 2MS

Wit: 8616201

Wit: 8616601

Zilver: 8613601

Zilver: 8614001

Zwart: 8615201

Zwart: 8615601

TALLO MODULAR™ SERIE
Een stijlvol, elegant en veelzijdige monitorarmen die in elke (werk)omgeving past.
Vind de meest geschikte configuratie voor multi-display gebruikers met opties voor
vaste of beweging (gasveerarmen), afhankelijk van uw wensen voor hoogte- en
diepteverstelling.

Driedubbel

Tallo Modular™ 1FM

Tallo Modular™ 2FMS

Wit: 8616101

Wit: 8616501

Zilver: 8613501

Zilver: 8613901

Zwart: 8615101

Zwart: 8615501

TALLO™ & TALLO MODULAR™ EIGENSCHAPPEN
Doordacht ontworpen om een superieure gebruikerservaring te bieden. De ingebouwde
functies van de Tallo™ monitorarmen bieden ons het meest intuïtieve bereik tot nu toe.

Kabelmanagement
Slim ontworpen
kabelmanagement
om kabels uit het zicht
te houden, voor een
professionele indruk.

Sider (schuifregelaar)
Zo ontworpen dat het monitorarmen
mogelijk maakt om beeldschermen
perfect uit te lijnen en ook geschikt
maakt voor grotere beeldschermen.

Ideaal voor samenwerken
Monitorarm draait tot 360°
VESA snelbevestiging
Handig voor het bevestigen
van beeldschermen

Zonder slider

Makkelijk bevestigen
Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden
voor op het bureau

Bureauklem

Met slider

15
jaar
15 jaar garantie

Bureaudoorvoerbevestiging

TALLO™ FLEXCHARGE HUB
Blijf opgeladen en productief met de gemakkelijk toegankelijke oplaad
hub die speciaal is ontworpen voor alle Tallo™ en Tallo Modular™
monitorarmen. Voorzien van Qi draadloos opladen en eenvoudige toegang
tot de USB-poorten (snelladen).

Tallo™ Flexcharge Hub
Wit: 502601 (EU)
Zilver: 7503401 (EU)
Zwart: 503001 (EU)

WIJ ZIJN GLOBAL
Inspireren werkruimtes sinds 1917.
fellowes.com/locations I 0080018101810

Voor meer informatie over Fellowes gezonde werkoplossingen kun je terecht op onze website:
www.fellowes.com

Download onze productbestanden in de
pCon-catalogus.

