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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Product gegevensblad

Mobiele TV wagen COWORKSATION® 
Artikelnummer 370202

Kleur wit

Verpakkingseenheid Per stuk

Basis EAN 4005546730370

Verkoopeenheid hoeveelheid 1 Stuks

Verkoopeenheid EAN 4005546730370

Verpakkingsgewicht (bruto) 22356 G

Land van herkomst DE

Awards

Productomschrijving
• Flexibel inzetbare mediakar voor videoconferenties en presentaties in kleine groepen
• Flexibel inzetbaar, probleemloos te verrijden en stabiel tijdens gebruik dankzij de 75 mm grote wielen met rem
• Mobiel, eenvoudig te verplaatsen dankzij het comfortabele handvat en de kabelhouder
• Kabelbeheer geïntegreerd in het aluminiumprofiel
• Het hoogwaardig verlijmde CDF-lichaam biedt meerdere openingen voor kabelgeleiding en warmteafvoer
• In het bovenste vak kunnen kleine accessoires en randapparatuur worden geplaatst, zoals muis, toetsenbord, kabels etc.
• Het vak met greepuitsparing is bijv. bedoeld voor een mini-pc
• Het onderste vak is geschikt voor aanvullende hardware-accessoires, zoals accu, 3-voudige stekkerdoos, verlengkabel etc.
• Kabeluitgangen bevinden zich achter de netspanningaansluiting in het profiel. De aansluiting voor de laptop aan de zijkant en onder aan de voorzijde voor een
laadkabel
• Hoogteverstelling van het beeldscherm-tv bij de montage
• Het beeldscherm kan direct op het tafelblad worden geschoven aangezien het lichaam onder de tafel kan verdwijnen (monitor maat
• Universele VESA-houder voor de VESA standaardmaten 75x75 mm tot 200x200 mm
• Voor mobiel gebruik raden wij een beeldscherm aan van 48 tot 109 cm (19” tot 43”) van maximaal 18 kg
• Maximale beeldschermgrootte tot 65” met centrale VESA-houder
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Product gegevensblad

Mobiele TV wagen COWORKSATION® 
Producteigenschappen

Buitenbreedte (mm) 572

Buitenhoogte (mm) 1292

Buitendiepte/-lengte 574 mm

Vulhoeveelheid/Vulhoeveelheid voor 1 Monitor(s)

Brand DURABLE

Softclose lade Nee

Aantal handvaten 1

Aantal deurtjes 3

Aantal wieltjes 4

Wieltjes met rem 2

Afsluitbaar Met deksel

Aantal legplanken 3

Kenmerk bodemplaat Met bodemplaat

Stapelbaar Nee

Type Gesloten

Gedemonteerd geleverd met montagehandleiding -1

Blauwe Engel gecertificeerd Nee
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