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Anvendelighet
• Pivot: 90°
• Dreining: +/- 65°
• Vippe: -5° til 25°

Mål
• Høydejusteringsområde: 130 mm

Beslektede produkter
• Fungerer sammen med: 200W6
•

Skjermtilbehør
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