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Gebruiksgemak
• Scharnier: 90°
• Draaivoet: +/- 45°
• Kantelfunctie: -5 ° tot 25 °
• Hoogte-instelling: 130 mm

Afmetingen
• Afmetingen van standaard (B x H x D): 

403 x 298 x 230 mm
• Max. hoogte van de standaard: 428 mm
• Breedte van de standaard (inch): 15,9 inch

• Hoogte van de standaard (inch): 11,7 inch
• Diepte van de standaard (inch): 9,1 inch
• Max. hoogte van de standaard (inch): 16,9 inch
• Gewicht van de standaard: 2,5 kg
• Gewicht van de standaard (lb): 5,5 lb
• Gewicht (incl. verpakking): 3,54 kg
• Gewicht (incl. verpakking) (lb): 7,8

Verwante producten
• Compatibel met: 170S7, 170V7
•
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