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Comoditate
• Pivot: 90°
• Rotativ: +/- 45°
• Înclinare: între -5° și + 25°
• Ajustare pe înălţime: 130 mm

Dimensiuni
• Dimensiuni stand (L x Î x A): 

403 x 298 x 230 mm
• Înălţime maximă stativ: 428 mm
• Lăţime stativ (inch): 15,9 inch

• Înălţime stativ (inch): 11.7 inch
• Adâncime stativ (inch): 9,1 inch
• Înălţime maximă stativ (inch): 16,9 inch
• Greutate stativ: 2,5 kg
• Greutate stativ (lb): 5,5 lb
• Greutate cu ambalaj inclus: 3,54 kg
• Greutate cu ambalaj inclus (lb): 7,8

Produse corelate
• Compatibil cu: 190S7, 190V7
•
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