Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
براءة االختراع  ET-100BKلطاوالت العمل القابلة للتعديل .

تملك الشركة خبرة  25عام في مجال صناعة االثاث المكتبي  ,بشكل
اساسي صناعة اثاث االطفال  ,كراسي  , OAمكاتب كمبيوتر  ,واالن تعزز
سلسلة مناضد  ET-100 BKالتي ظھرت الول مرة نھاية عام . 2014
الطاوالت  ,قياس  120سم )  88 * , ( Wسم )  120 * ( Dسم ) , ( X
وتزن  50كغم  ,تأتي بقطعتين لوح مجسم العلى الطاولة الذي ممكن ان يميل
 25درجة افقيا ً  ,وساقين تلسكوبيين من االلمنيوم ممكن تعديلھما لغاية 120
سم كأعلى ارتفاع و  73سم كأقل ارتفاع  ,كميزة تجعل الطاولة مريحة ,
وحتى مريحة ومناسبة للعاملين الذين يؤمنون بأن العمل على الطاولة بوضعية
الوقوف افضل للصحة .
إمالة سطح الطاولة ممكن تعديله يدويا ً من خالل الفرامل اليدوية  ,وممكن التحكم بأقدام الطاولة من
خالل قضيب مترابط يحرك من خالل محرك فعال  ,القضاء على القلق من تسرب الغاز أو
السوائل التي من الممكن ان تحدث عادة من خالل ينابيع الغاز المستخدم  .الحافة االمامية من
الطاولة لھا قناة المنيوم لحمل القرطاسية مثل االقالم والمحايات  .الجزء الخلفي المثبت افقيا ً يحمل
شاشات الكمبيوتر أو الكتب  ,وجميع الطاوالت غير قابلة لالشتعال ومقاومة للخدش .
القدمين تم بنائھما متوافقتان مع  RoHSالقضيب الحديدي لتعزيز االستقرار العامودي وتم بثقھا
لتالئم األجزاء الداخلية والخارجية.
يمكن للساقين ان ترفع وزن اعاله  100كغم في  24ملليمتر في الثانية  ,مع دائرة داخلية الغالق الطاقة لحماية المحرك الحاصل على شھادة  ) CEيتم تشغيله من
خالل مقبس بالجدار بقوة  230 / 110فولت ( عند الكشف عن زيادة الوزن  ,مدعوم بقوة تحامل لغاية  100كغم لمنع االنزالق بسبب انقطاع التيار الكھربائي .
 ET-100 BKھي براءة اختراع  ,طاوالت قوية مع قطع اغلبھا مصنوع في تايوان مع ضمان لمدة سنة .
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