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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.

Karta produktu

Podstawka do tabletu VARICOLOR® TABLET
BASE 

sprawdź kartę 761158

Kolor antracytowy

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546702421

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546702421

typ jednostki magazynowej 355 G

okładka/okładki DE

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Poręczna podstawka wysokiej jakości na tablet PC
• Produkt kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi smartfonami i tabletami
• Do stosowania z tabletami PC z etui ochronnym i bez
• Dwa warianty pochylenia – do pracy i prowadzenia prezentacji
• Cichy mechanizm obrotowy 360°
• Maksymalna stabilność

Certyfikat Blue Angel

Wysokość zewnętrzna (mm) 59

Zewnętrzna Ø (mm) 145

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 1 Tablet

Marka DURABLE

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

Maksymalna szerokość uchwytu (mm) 15
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Karta produktu

Podstawka do tabletu VARICOLOR® TABLET
BASE 

Symetryczne otwieranie uchwytu do tabletu nie

Obrót ekranu (°) 360

Zakres obrotu uchwytu do tabletu nie

Zakres zmiany kąta nachylenia nie

Możliwość poruszania obraca się

Organizacja kabli nie

Zabezpieczenie przed kradzieżą nie

Montaż łatwy montaż

Kraj pochodzenia Germany

Podstawa/typ montażu stojak stołowy
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