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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

Uchwyt PRO z ramieniem do 1 monitora,
mocowanie w otworze blatu 

sprawdź kartę 508423

Kolor srebrny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546998398

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546998398

typ jednostki magazynowej 2864 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Uchwyt na monitor o regulowanym kącie nachylenia z mocowaniem biurkowym na 1 monitor
• Ergonomiczna praca dzięki łatwej regulacji wysokości, nachylenia i pozycji monitora według potrzeb
• Możliwość obrócenia o 360°, co pozwala na wygodną pracę w pionie i poziomie
• Zintegrowany system bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed urazami pomiędzy ruchomymi elementami
• Uporządkowana organizacja przewodów dzięki trzem zaciskom kablowym do rozmieszczenia w dogodnym miejscu (w zestawie)
• Łatwy montaż za pomocą dołączonego narzędzia
• Uniwersalne mocowanie VESA (75 x 75 mm albo 100 x 100 mm)
• Do standardowych bądź wygiętych monitorów o przekątnej ekranu 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) oraz masie 3–8 kg
• Montaż z wykorzystaniem uchwytu stołowego kompatybilnego z biurkami o grubości blatu 14–44 mm i średnicy otworu 60–80 mm
• 10 lat gwarancji
• Made in Germany
• Wysokiej jakości materiały zapewniające długą żywotność: aluminium i tworzywa sztuczne wysokiej jakości
• Produkt przyjazny dla środowiska zgodnie z normą ISO 14021
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Karta produktu

Uchwyt PRO z ramieniem do 1 monitora,
mocowanie w otworze blatu 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 345

Wysokość zewnętrzna (mm) 470

Głębokość zewnętrzna/długość 120 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 1 Monitor(s)

Marka DURABLE

Rozmiar ekranu monitora 53,3 cm (21") - 86,4 cm (34")

Możliwość użycia zakrzywionych monitorów tak

Obrót ekranu (°) 360

Możliwość regulacji położenia ekranu nie

Zakres obrotu monitora 360° poziomo

Zakres zmiany kąta nachylenia monitora +85°/-25°

Zakres regulacji wysokości 140 - 330 mm

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

Grubość blatu/średnica trzpienia 14 - 44 mm / Ø 60 - 80 mm

Organizacja kabli tak

Maksymalne obciążenie 3 - 8 kg

Mocowanie VESA 75x75mm-100x100mm

Montaż łatwe do montażu

Gwarancja 10 lat

Kraj pochodzenia Made in Germany
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