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Conveniência
• Pivot: 90°
• Orientação: +/- 45°
• Inclinação: -5° até 25°
• Ajuste da Altura: 130 mm

Dimensões
• Dimensões do suporte (L x A x P): 

403 x 298 x 230 mm
• Altura máxima do suporte: 428 mm
• Largura do suporte (pol.): 15,9 polegada

• Altura do suporte (pol.): 11,7 polegada
• Profundidade do suporte (pol.): 9,1 polegada
• Altura máxima do suporte (pol.): 16,9 polegada
• Peso do suporte: 2,5 kg
• Peso do suporte (lb): 5,5 lb
• Peso incl. Embalagem: 3,54 kg
• Peso incl. Embalagem (lb): 7.8

Produtos Relacionados
• Compatível com: 170B7
•

Acessório monitor
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