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Product gegevensblad

Monitorbeugel PRO voor 1 scherm en 1 tablet,
bureaubevestiging met klem 

Artikelnummer 508723

Kleur silver

Verpakkingseenheid Per stuk

Basis EAN 4005546998428

Verkoopeenheid hoeveelheid 1 piece

Verkoopeenheid EAN 4005546998428

Verpakkingsgewicht (bruto) 4035 G

Land van herkomst DE

Awards

Productomschrijving
• Monitorbeugel met tafelklem, voor 1 beeldscherm en 1 tablet
• Ergonomisch werken dankzij individueel en gemakkelijk positioneren en instellen van de hoogte en kantelhoek van de beeldschermen
• Flexibel, 360° draaibaar voor werken in staand of liggend formaat
• Tabletbeugel is met een speciale sleutel vergrendelbaar om te voorkomen dat de tablet eruit wordt getrokken
• Bescherming tegen verwondingen door bewegende onderdelen dankzij geïntegreerd veiligheidssysteem
• Nette kabelgeleiding door vijf afzonderlijk te bevestigen kabelklemmen (inclusief)
• Beeldschermen kunnen variabel langs de dwarsbalk worden verschoven en vastgezet
• Eenvoudig te monteren incl. gereedschap
• Universele VESA-beugel (75 x 75 mm of 100 x 100 mm)
• Voor standaard/gebogen monitoren van 21 tot 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
• Tabletbeugel voor alle tablets van 7 – 13 inch
• Tafelklem voor een bladdikte tussen 14 – 44 mm
• 10 jaar garantie
• Made in Germany
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Monitorbeugel PRO voor 1 scherm en 1 tablet,
bureaubevestiging met klem 
• Hoogwaardige materialen voor een lange levensduur: aluminium en premium-kunststoffen
• Milieuvriendelijk volgens ISO 14021

Producteigenschappen

Buitenbreedte (mm) 780

Buitenhoogte (mm) 445

Buitendiepte/-lengte 190 mm

Vulhoeveelheid/Vulhoeveelheid voor 2 Monitor + Tablet

Brand DURABLE

Afmeting monitor 53,3 cm (21") - 86,4 cm (34")

Afmeting tablet 17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")

Geschikt voor gebogen schermen ja

Draaibare houder (°) 360

Aanpasbare houder, mogelijk vast te zetten ja

Draaibaarheid monitor 200° horizontal

Kantelhoek monitor traploos instelbaar +85°/-25°

Maximale breedte tablethouder (mm) 8

Opening tablethouder 160 - 275 mm

Draaibaarheid tablet 200° horizontal

Kantelhoek tablet traploos instelbaar +46°/-6°

Hoogte aanpasbaar van tot 50 - 350 mm

Beweegbaarheid Draaibaar, kantelbaar, pivoterend, aanpasbare hoogte, verschuifbaar

Tafeldikte/Pindiameter 14 - 44 mm

Kabelbeheer ja

Maximale laadcapaciteit elk 3 - 8 kg

Diefstalbeveiliging ja

VESA standaard 75x75mm-100x100mm

Montage Gemakkelijk te monteren

Garantie 10 jaar

Land van oorsprong Gemaakt in Duitsland 
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