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INTEGRAÇÃO E VERSATILIDADE
Mesa 2 em 1 – Mesa de escrita e 
mesa de computador. O moni-
tor, teclado e rato são facilmente 
ocultados.

SEGURANÇA
Para uma melhor organização
da sala de aula, todos os compo-
nentes eletrónicos estão protegi-
dos e não existem cabos soltos.

ERGONOMIA
Design simples e funcional, permi-
te ajustes da inclinação do monitor 
que se adaptam ao utilizador e 
permitem ver sempre o professor.

A mesa DOK STATION cumpre uma função dupla, além de sua fi-
nalidade como mesa de estudante, também incorpora um com-
putador poderoso.

A mesa foi projetada para múltiplos propósitos: para ser conectada 
ao quadro interativo e ao computador do professor, garantindo um 
trabalho totalmente colaborativo na sala de aula; para trabalhos di-
gitais individuais, como conteúdo multimédia e pesquisa na Inter-
net, e para trabalhos de grupos na sala de aula ou mesmo para 
aprendizagem on-line.
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A DOK STATION possui um recurso exclusivo que 
permite que o écran deslize para baixo sobre a 
mesa, ideal para trabalhar no modo touch e tam-
bém para permitir olhar permanentemente para 
o professor.

A DOK STATION oferece integração, versatilidade 
e segurança, pois é uma mesa 2 em 1: mesa de es-
crita e mesa de computador. O computador, écran, 
teclado e rato são facilmente ocultos e seguros.

Bloqueio do tampo através 
de fechadura

Elevação automática do 
monitor após a abertura do 
tampo

Arrumação teclado e rato

Botões de controle eléctri-
co da inclinação e recolha 
do monitor

Versão Estudante
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Versão Professor

Bloqueio de mesa

Ajuste de altura

Elevação automática do moni-
tor após a abertura do tampo

Armazenamento de rato e te-
clado

Botões de controle eléctrico 
da inclinação e elevação do 
monitor

A mesa DOK STATION na versão Professor parti-
lha das mesmas funcionalidades da versão aluno, 
com a diferença de permitir ajustar a altura da es-
trutura.
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Versão Estudante

Mesa de computador com regulação de altura por 
controle elétrico: 750mm a 1150mm.

Inclui tela de até 24”, Mini PC, teclado e rato.

Estrutura metálica em chapa de aço de 1,5 mm e 
tubos de Ø35x1,5 com pintura epóxi.

Tampo deslizante em Compacmel, espessura 13mm

Elevação automática do monitor após a abertura do 
tampo (curso de 450 mm).

Controle elétrico de inclinação e elevação do monitor.

Permite posição de trabalho em pé ou sentado 
através do painel de controle digital.

Inclui todos os cabos de conexão elétrica (100–240V).

Inclui espaço de armazenamento para teclado e rato.

Inclui fechadura para o tampo.

Dimensões da mesa: 1300x650x750-1150 mm.

Peso ≈ 200 kg

Estrutura epóxi: 7035, 9005 ou9016

Versão Profesor
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OTRAS VERSIONES:

DOK: sem periféricos
DOKPCMT-P: Micro PC + ecrân Touch
DOKPCM-P: Micro PC + ecrân Touch

DOKAIOT-P: Monitor + PC “AIO i3” Touch

DOKT

Mesa e computador de aluno, 2 em 1

Inclui tela de 21,5”, PC integrado (AIO), teclado e 
mouse (mais especificações separadamente)

Estrutura metálica com pintura epóxi em chapa de 
aço 1,5mm e tubo metálico Ø35x1,5 e 60x30x1,5 mm

Tampo deslizante em Compacmel, espessura 13mm, 
abertura do tampo sincronizado/pop-up

Controle elétrico em altura e do ângulo do ecrân; 
Inclui todos os cabos de conexão elétrica (100–240V) 
Inclui fechadura para tampo da mesa.

Inclui espaço de armazenamento para teclado e rato 
Tamanho da mesa: 750x650x757 mm

Embalagem:
Em cartão: 770x670x770 mm;
Peso Líquido: 50 kg

Acabamentos do tampo:
Compacmel cinza claro ou branco

Estrutura Epoxy: 7035 ou 7021
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