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Удобство
• Ос на въртене: 90°
• Шарнир: +/- 45°
• Наклон: -5° до 25°
• Настройка на височината: 130 мм

Размери
• Габарити на стойката (Ш x В x Д): 

403 x 298 x 230 мм
• Макс. височина на стойката: 428 мм
• Ширина на стойката (инча): 15,9 инч

• Височина на стойката (инча): 11,7 инч
• Дълбочина на стойката (инча): 9,1 инч
• Макс. височина на стойката (инча): 16,9 инч
• Тегло на стойката: 2,5 кг
• Тегло на стойката (фунта): 5,5 lb
• Тегло вкл. опаковката: 3,54 кг
• Тегло, вкл. опаковката (фунта): 7,8

Сродни продукти
• Съвместим с: 170S7, 170V7
•
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