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Udogodnienia
• Pivot: 90°
• Obracany: +/- 45°
• Pochylenie: -5° do 25°
• Regulacja wysokości: 130 mm

Wymiary
• Wymiary podstawy (szer. x wys. x gł.): 

403 x 298 x 230 mm
• Maks. wysokość podstawy: 428 mm
• Szerokość podstawy (cale): 15 9 cale

• Wysokość podstawy (cale): 11,7 cale
• Głębokość podstawy (cale): 9,1 cale
• Maks. wysokość podstawy (cale): 16,9 cale
• Ciężar podstawy: 2,5 kg
• Waga podstawy (funty): 5,5 lb
• Waga wraz z opakowaniem: 3,54 kg
• Waga wraz z opakowaniem (funty): 7,8

Podobne produkty
• Zgodność z: 190S7, 190V7
•

Akcesoria do monitorów
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