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Karta produktu

Uchwyt do tabletu z ramieniem i zaciskiem
TABLET HOLDER TABLE CLAMP 

sprawdź kartę 893123

Kolor srebrny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546979649

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546979649

typ jednostki magazynowej 1424.2 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Uchwyt stołowy na tablet z ruchomym ramieniem, do tabletów o przekątnej ekranu 7–13 cali
• Ergonomiczna praca dzięki możliwości regulacji pochylenia w zakresie -6° do +46°
• 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 oraz zintegrowanemu zabezpieczeniu przed bocznym wyciągnięciem tabletu
• Łatwa obsługa dzięki symetrycznemu otwieraniu zacisku
• Łatwe zasilanie dzięki wycięciu na przewód ładowania
• Gumowe powierzchnie chronią przed uszkodzeniami
• Wysokość kolumny: 295 mm, do blatów o grubości maks. 40 mm
• Promień ramienia: 365 mm, zakres obrotu: 180°
• Wyjątkowa stabilność dzięki materiałom o wysokiej jakości: aluminium oraz ABS
• Szerokie możliwości zastosowania, np. do ergonomicznej pracy czy prezentacji w biurze albo home office
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Karta produktu

Uchwyt do tabletu z ramieniem i zaciskiem
TABLET HOLDER TABLE CLAMP 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 100

Wysokość zewnętrzna (mm) 440

Głębokość zewnętrzna/długość 210 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

Grubość blatu 14 - 40 mm

Wysokość kolumny stołu 295

Organizacja kabli tak

Maksymalne obciążenie maks. 1 kg

Zabezpieczenie przed kradzieżą tak

Montaż łatwy montaż

Kraj pochodzenia Germany

Podstawa/typ montażu zacisk stołowy
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