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Karta produktu

Uchwyt do tabletu na ścianę z ramieniem
TABLET HOLDER WALL ARM 

sprawdź kartę 893423

Kolor srebrny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546979687

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546979687

typ jednostki magazynowej 880.4 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Uchwyt naścienny na tablety z ruchomym ramieniem do indywidualnego pozycjonowania o przekątnej ekranu 7–13 cali
• Możliwość obrotu w zakresie 360°, co pozwala na swobodne użytkowanie w pionie lub w poziomie (punkty blokujące co 90°)
• Ochrona przed kradzieżą dzięki blokadzie ze specjalnym kluczem
• Łatwa obsługa dzięki symetrycznemu otwieraniu zacisku
• Łatwe zasilanie dzięki wycięciu na przewód ładowania
• Gumowe powierzchnie chronią przed uszkodzeniami
• Łatwy montaż elementu naściennego do montażu na ścianie
• Promień ramienia: 365 mm, zakres obrotu: 180°
• Wyjątkowa stabilność dzięki materiałom o wysokiej jakości: blachy stalowej, aluminium oraz ABS
• Wszechstronne możliwości zastosowania, np. na wieloosobowych stanowiskach pracy, w interaktywnych punktach informacyjnych, w ramach systemów smart home

893423_PDS_DURABLE_pl_PL.pdf | 2023-05-14 05:37 1/2



DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

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.

Karta produktu

Uchwyt do tabletu na ścianę z ramieniem
TABLET HOLDER WALL ARM 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 95

Wysokość zewnętrzna (mm) 225

Głębokość zewnętrzna/długość 170 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 1 Tablet

Marka DURABLE

Rozmiar ekranu 17.8 cm (7'') - 33.0 cm (13'')

Maksymalna szerokość uchwytu (mm) 8

Symetryczne otwieranie uchwytu do tabletu 160 - 275 mm

Obrót ekranu (°) 360

Zakres obrotu uchwytu do tabletu 180° poziomo

Zakres zmiany kąta nachylenia +46°/-6°

Możliwość poruszania obraca się, przechyla się, obraca się wokół własnej osi

Organizacja kabli tak

Maksymalne obciążenie maks. 1 kg

Zabezpieczenie przed kradzieżą tak

Montaż łatwy montaż

Kraj pochodzenia Germany

Podstawa/typ montażu montaż naścienny
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