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Bekvämlighet
• Svängarm: 90°
• Hållare: +/- 45°
• Lutning: -5° till +25°
• Höjdjustering: 130 mm

Storlek
• Underredets mått (B x H x D): 

403 x 298 x 230 mm
• Maxhöjd, stativ: 428 mm
• Bredd, stativ (tum): 15,9 tum

• Höjd, stativ (tum): 11,7 tum
• Djup, stativ (tum): 9,1 tum
• Maxhöjd, stativ (tum): 16 9 tum
• Ställning, vikt: 2,5 kg
• Vikt, stativ (lb): 5,5 lb
• Vikt inkl. förpackning: 3,54 kg
• Vikt inkl. förpackning (i lbs): 7,8

Relaterade produkter
• Kompatibel med: 190B7
•
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