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MUTEDESIGN SPACE S
AKUSTOITU PUHELINKOPPI
Huipputekninen oma tila hälyn keskellä.
Space S on ergonominen ja täynnä erilaisia toimintoja
oleva puhelinkoppi, joka tuo tilaasi rauhallisen ja
hiljaisen työtilan mahdollistaen maksimaalisen
keskittymisen ja minimoiden häiriötilanteet
työymparistössäsi.
Space S on enemmän kuin normaali puhelinkoppi. Se
on täynnä teknologisia innovaatioita yhdistettynä
huolellisesti suunniteltuun rakenteeseen. Sen kaunis
muotoilu ja korkeimman luokan akustiset
ominaisuudet yhdistävät Space S:ssä hienostuneen
muodon, käsityötaidon ja akustisen suorituskyvyn
symbioosin.
Edistyksellisen teknologian ansiosta, kuten pöytään
integroitujen USB-portin tai langattoman
puhelinlaturin vuoksi, pysyt aina yhteydessä
ulkomaailmaan. Space S:n sisäpuolen rauhallinen
tunnelma paranee entisestään valitsemalla tyyliin
sopivan ovikehyksen ja pöydän, joka on valmistettu
laminaattipinnoitetusta tai viilupintaisesta vanerista.
Tehokas ilmankiertojärjestelmä mahdollistaa pitkien
videoneuvotteluiden järjestämisen Space S:ssä. Istu
mukavasti upeasti muotoiltuun puhelinkoppiin ja nauti
hiljaisuudesta.
Erittäin korkealuokkainen äänieristys
Space S on kehitetty yhdessä akustiikka-alan
ammattilaisten kanssa. Tarkkaan mietitty ja
suunniteltu rakenne ja materiaalien valinta seinien ja
katon osalta tekevät siitä yhden markkinoiden
parhaimmista puhelinkopeista.
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Tehokas ilmankierto
Moderni ja tehokas ilmanvaihtojärjestelmä
mahdollistaa viihtyisämmän ja pitemmän
työskentelyajan puhelinkopissa. Space S:n
ilmanvaihtojärjestelmä ei myöskään aiheuta
ylimääräistä ääntä tavanomaisen äänitason yli
avoimessa toimistossa.
Helppo asentaa
Space S toimitetaan useissa esiasennetuissa osissa,
jotka on pakattu kestävään koteloon. Asennus on
helppoa ja kestää noin 60 minuuttia, joten voit koota
sen nopeasti ensimmäistä kertaa tai siirtää sitä
tarvittaessa toimistossa.
Tuotetiedot:
mitat: L 100 cm x S 100 cm x K 224,7 cm, paino:
350 kg
ääntä tehokkaasti eristävä puhelinkoppi
yksityinen ja rauhallinen paikka puheluille
vaimentaa korkeita ääniä, keskiääniä ja matalia
ääniä, vähentää ääntä jopa -35 db
sähköliitännät (230 V + 5 V USB), pöytään
integroitu
langaton induktiolaturi puhelimelle, pöytään
integroitu
LAN-yhteys (sis. 7,5 m LAN-kaapeli)
ulkokuori ja katto: jauhemaalattu teräslevy
ovikehys: laminaatti- tai viilupinnoitettu vaneri
ääntä vaimentava tuplalasi, laminoitu ja
temperoitu
sisäpinnat: akustinen huopa (2 värivaihtoehtoa)
pöydän mitat: L 70 cm x 30 cm, materiaali
laminaatti- tai viilupinnoitettu vaneri
kattoon integroitu LED-valaistus ja
raitisilmakierto aktivoituvat liiketunnistimella
korkeussäädettävä istuin Ø 36 cm x K 60-79,5
cm
istuimen verhoilu: Kvadrat Remix
Katso myös muut Space-sarjan tuotteet.
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