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Komfort
• Akse: 90°
• Drejefod: +/- 45°
• Hældning: -5° til 25°

Mål
• Højdejusteringsområde: 130 mm

Relaterede produkter
• Fungerer med: 170P6, 170B6, 170S6
•

Skærm-tilbehør
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