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Užitočná funkcia
• Otočný: 90°
• Otočný: +/- 45°
• Naklonenie: -5° až 25°
• Prispôsobenie výšky: 130 mm

Rozmery
• Rozmery stojana (Š x V x H): 

403 x 298 x 230 mm
• Max. výška stojana: 428 mm
• Šírka stojana (palce): 15 9 palec

• Výška stojana (palce): 11,7 palec
• Hĺbka stojana (palce): 9,1 palec
• Max. výška stojana (palce): 16 9 palec
• Hmotnosť stojana: 2,5" kg
• Hmotnosť stojana (libry): 5.5" lb
• Váha vrátane balenia: 3,54 kg
• Hmotnosť vrátane balenia (v librách): 7,8

Príbuzné výrobky
• Kompatibilné s: 190S7, 190V7
•
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