Rozmowy telefoniczne w biurze
jeszcze nigdy nie były tak komfortowe!

Hush
acoustic
office
solutions

Dostarczamy wydzielone mobilne
przestrzenie oraz zastępujemy stres
harmonią i spokojem.
Współczesne miejsca pracy dostosowują się do
potrzeb ludzi wykonujących w nich swoje obowiązki,
a pracownicy coraz częściej wyrażają potrzebę
zastosowania rozwiązań akustycznych wspierających
ich pracę w skupieniu. Wydzielenie stref do rozmów

telefonicznych i wideokonferencji staje się jednym
z kluczowych elementów biura przyjaznego i otwartego na potrzeby zespołu. Najlepsze rozwiązania to te,
umożliwiające zapewnienie komfortu bez kosztownej
rearanżacji całego biura!

Hush Phone to idealne miejsce na:

Wideo-konferencję

Negocjacje
handlowe

Poufną rozmowę
telefoniczną

Zadbaliśmy o wszystko
Kompaktowy

Funkcjonalny

Hush Phone zajmuje mniej niż 1 metr kwadratowy – niewielkie wymiary i waga powodują,
że potrafi dostosować się do potrzeb każdej
organizacji.

Posiada oświetlenie, system wentylacji,
rozkładany stolik na laptopa, gniazdo 230V
oraz USB.

Wygodny w użyciu

Dostosowany do potrzeb

Dzięki podłokietnikowi, czujnikowi ruchu
sterującym oświetleniem oraz tylnej ścianie
wykonanej ze szkła, Hush Phone zapewnia

Przemyślane wzornictwo oraz możliwości
konfiguracji, dzięki którym Hush Phone może
łatwo wkomponować się w dowolną prze-

niezwykłą wygodę użycia.

strzeń biurową.

mikomaxsmartoffice.pl

Wyposażenie i cechy

1
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Oświetlenie LED uruchamiane
czujnikiem obecności
Wentylacja uruchamiana
czujnikiem obecności
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Gniazdo (230V + 2xUSB)
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Drzwi w ościeżnicy z profilu
aluminiowego z uszczelką
zapewniającą efektywne
pochłanianie dźwięku
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Tylna ściana wykonana
ze szkła
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Ergonomiczna półka
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Rozkładany stolik na laptopa
wykonany z okleiny naturalnej
w kolorze dębu
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Lekkie, akustyczne ściany
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Podłoga wyłożona wykładziną
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Opcjonalnie - wygodny
i ergonomiczny hoker
mocowany do podłogi
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Poziomowana podłoga
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Oznaczenie antykolizyjne

Kompaktowa

1

wysokość 2200mm

2

Doskonałe
pochłanianie dźwięku
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Mocna ramowa
konstrukcja
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Wymiary (mm)
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W

8

S

G

S: 1000 G: 900 W: 2200

9
10
11

Kolorystyka
Wykończenie zewnętrzne
ABB

AGC

Wykończenie wewnętrzne
Tapicerka Wool
TIV

TCA

TBI

TDU

THE

THI

TSI

TPE

TGR

TON

TLI

TWO

TTE

TFI

TFU

TPL

TEG

TIN

TEM

TCL

TSC

TMA

TUM

THB

TPU

Tapicerka Mura
TBE

TFL

TGC

TNJ

TZJ

TRO

TOL

TKH

TGY

TCC

Kolumna środkowa
AGC

ASP

Dowiedz się więcej odwiedzając naszą stronę.
www.mikomaxsmartoffice.pl

