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Kényelem
• Forgócsap: 90°
• Elforgatás: +/- 45°
• Billentés: -5°-tól 25°-ig
• Magasságállítási lehetőség: 130 mm

Méretek
• Állvány méretei (Sz x Ma x Mé): 

403 x 298 x 230 mm
• Állvány max. magassága: 428 mm
• Állvány szélessége (hüvelyk): 15,9 hüvelyk

• Állvány magassága (hüvelyk): 11,7 hüvelyk
• Állvány mélysége (hüvelyk): 9,1 hüvelyk
• Állvány max. magassága (hüvelyk): 16,9 hüvelyk
• Állvány tömege: 2,5 kg
• Állvány tömege (font): 5,5 lb
• Súly csomagolással együtt: 3,54 kg
• Tömeg a csomagolással együtt (fontban): 7,8

Kapcsolódó termékek
• Kompatibilis: 190B7
•
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