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Kényelem
• Forgócsap: 90°
• Elforgatás: +/- 45°
• Billentés: -5 °C-tól 25 °C-ig

Méretek
• Magasságbeállítási tartomány: 130 mm

Kapcsolódó termékek
• Működik a következővel:: 170P6, 170B6, 170S6
•

Monitortartozék
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