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mik Ayak ile LCD monitör, ergonomik işlevlerin tümünü yerine getirir. 

nünde saatlerce çalışmanın neden olduğu olumsuzlukları en alt düzeye indirerek, 

ücudunuz için ekran karşısında yaşayabileceğiniz en büyük rahatlığı sağlar.

mum verimlilik için maksimum rahatlık
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kolaylıklar
• Rotasyon: 90°
• Yana yatma: +/- 45°
• Eğilme: -5° - 25°
• Yükseklik Ayarı: 130 mm

Boyutlar
• Sehpa boyutları (G x Y x D): 

403 x 298 x 230 mm
• Maks. stand yüksekliği: 428 mm
• Stand genişliği (inç): 15,9 inç

• Stand yüksekliği (inç): 11,7 inç
• Stand derinliği (inç): 9,1 inç
• Maks. stand yüksekliği (inç): 16,9 inç
• Stand ağırlığı: 2,5 kg
• Stand ağırlığı (lb): 5,5 lb
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,54 kg
• Paket dahil ağırlık (lb): 7.8

İlgili Ürünler
• Aşağıdakilerle uyumludur: 190B7
•
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 bir monitörün tabanı üzerinde 
 hareket edebilme ve istenilen 
e özelliğidir; böylelikle kullanıcının 
n tipi ve konumuna tam olarak 
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