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mik Taban ile LCD monitör, ergonomik işlevlerin tümünü yerine getirir. 
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kolaylıklar
• Rotasyon: 90°
• Yana yatma: +/- 65°
• Eğilme: -5° - 25°

Boyutlar
• Yükseklik ayar aralığı: 130 mm

İlgili Ürünler
• Birlikte çalıştığı sistemler: 190P6, 190B6, 190S6
•

Monitör aksesuarları
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