


 is een USB 3.0 dual-video docking station. Een unieke 
innovatie die ergonomie en technologie verenigt. M/connect is geïntegreerd in het voetstuk 
van de M/series monitorarmen van Humanscale. Een laptop wordt met slechts één 
universele USB 3.0 kabel aangesloten op de hub in de voet van de monitorarm. Alle andere, 
meer permanente aansluitingen zijn aan het oog onttrokken in het onderste deel van de voet, 
het dock onder het tafelblad. Daarnaast zitten in de hub een aansluiting voor een headset 
en diverse USB poorten om apparatuur aan te sluiten en/of op te laden. Iedere laptop 
of zakelijke tablet kan met behulp van DisplayLink® Universal Plug en Display™ worden 
aangesloten. Voorkom discomfort en werk voortaan op een opgeruimde en ergonomische 
werkplek zonder kabelspaghetti.
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Kenmerken 
  Geschikt voor een monitor tot 18 kg (40 lbs.) (M8); of 

twee monitoren van elk 9 kg (20 lbs.) (M8 crossbar of 

M/Flex); of één monitor van 9 kg (20 lbs.) (M2)

  Eén laptop USB 3.0 upstream kabel voor maximaal 

drie beeldschermen (inclusief laptop scherm)

  Kan één of twee monitoren verstellen tot een  

hoogte van 292 mm (11.5”) en een diepte van  

558 mm (22”), 30° neigen, 180° draaien en een 

portrait/landscape rotatie

  Geïntegreerd kabelmanagement 

  Elegant design en goed recyclebaar 

  High-speed opladen 

  Compatibel met Windows, Mac, Android,  

Chrome of Linux (Ubuntu)

M/Connect is bedoeld voor: 
  Flexibele kantooromgevingen

  Aanlandwerkplekken 

  Thuiswerkplekken

  Teamwerkruimten

  Incheckbalies 

  Vergaderruimtes 

  24 uurs posten

  Drukke computeromgevingen

Het verhaal achter het ontwerp
Het Humanscale Design Team heeft iets verzonnen op de 

lompe en onpraktische docking stations die altijd in de weg 

staan. M/Connect is een elegant vormgegeven, efficiënt en 

gemakkelijk toegankelijk dock die afrekent met de onooglijke 

kabelspaghetti op de werkplek. M/Connect is, net als de 

andere producten van Humanscale, ontwikkeld met focus 

op functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en ergonomie. Het 

resultaat is van een unieke, monitorarm waarbij in de voet een 

USB 3.0 dual-video docking station is geïntegreerd. M/Connect 

biedt kantoorwerkers een actieve en een eenvoudig aan te 

passen werkplek.
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Afmetingen
• Usb-hub: 27h x 146b x 152d mm (1.07”x 5.75”x 5.98”)
•  Dock onder het werkblad: hxbxd: 32h x 208b x 98d mm (1.26”x 8.20”x 3.86”)

Gewicht 2,3 kg (4.98 lbs.)

Video Dual Video: (1) DisplayPort (v1.2), (1) HDMI (v1.3)

Connectiviteit

Desktop-hub: 4 x USB 3.0 Super Speed, met eigen voeding (twee Type A, 5V, 0.9A, 
één BC1.2 voor snel laden, één upstream [0,6 m, 23.6”), hoofdtelefoon/microfoon-
aansluiting (4 polige 3,5mm combi-jackplug met automatische schakelaar)

Dock onder het werkblad 3 x USB 3.0 (één BC1.2 voor snel laden, twee Type A, 5V, 0,9A)

Netwerk Gigabit Ethernet

Ondersteunde 

besturingssystemen
Win XP, Vista, 7, 8, 8.1 en recenter; Mac OS X, 10.8.3 en recenter

Kabelmanagement
De als optie leverbare kabelafdekkingen worden aan de  onderzijde van het werkblad 
bevestigd en onttrekken de overtollige kabels aan het oog

Maximale resolutie

•  Displayport: 2560x1600 single head, auto downscale naar 1920x1080 dual head. 
DP HDCP-sleutel wordt niet ondersteund met externe DP IC

•  HDMI: 2560x1440 single head, auto downscale naar 1920x1080 dual head

Gemak Power ON indicator op de usb-hub

Garantie 3 jaar garantie

Kleuren

Zilver en grijs met grijze kabels
Matzwart en zwart met zwarte kabels
Gepolijst aluminium en wit met witte kabels 

Grondstoffen Aluminium/staal

Product specificaties

Het milieu 
Alle producten van Humanscale worden ontworpen met 

een voortdurende en niet aflatende aandacht voor de 

milieuaspecten in iedere fase van hun ontwikkeling. Voor 

ons geldt dat minder meer is. Dit - in al zijn eenvoud - is onze 

ontwerpfilosofie. Duurzaamheid volgt als vanzelfsprekend 

uit deze visie. M/Connect is primair gemaakt van goed te 

recyclen aluminium en, in het kader van de LSZH regelgeving 

voor halogeenvrije en rookarme bekabeling, PVC-vrije 

kabelomhullingen.

Universele connectiviteit van 
alle randapparatuur en tot 
maximaal drie beeldschermen

De usb-poorten zijn gemakkelijk 
toegankelijk, het dock staat vast  
en ‘loopt’ niet weg

Permanente IT-aansluitingen 
zijn onder het werkblad 
weggewerkt, voor een 
opgeruimde werktafel
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Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030, info@witteveen.nl 

www.project-inrichting.nl  www.ergonomics.nl


