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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
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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

Mobilny stojak do ekranu COWORKSATION® 
sprawdź kartę 370202

Kolor biały

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546730370

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546730370

typ jednostki magazynowej 22356 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Uniwersalny wózek do transportu urządzeń podczas mniejszych wideokonferencji czy prezentacji
• Praktyczny, bezpieczny w ruchu i stabilny podczas używania dzięki dużym rolkom (75 mm) i funkcji hamowania
• Do przemieszczania, prosty w obsłudze z wygodnym uchwytem i wieszakiem na kabel na stojaku
• System zarządzania kablami ukryty wewnątrz stojaka
• Wysokiej jakości korpus – wykonany z klejonej płyty CDF – z otworami na kable oraz wentylacyjnymi
• Możliwość przechowywania na górnej półce takich akcesoriów jak pilot, mysz komputerowa, klawiatura, kable itp.
• Schowek z otworem np. na mini-PC
• Dolny schowek odpowiedni do przechowywania takich akcesoriów jak np. baterie, listwa zasilająca z trzema gniazdkami, przedłużacz itp.
• Wyjścia na podłączenie kabli ulokowane z tyłu stojaka służą do podłączenia do prądu: boczne do laptopa, dolne i przednie do podłączenia kabli ładowarek
• Możliwość regulacji wysokości umieszczenia monitora/telewizora podczas montażu
• Korpus daje się wsunąć pod stół i ekran znajduje się u krawędzi stołu
• Uniwersalny uchwyt VESA zgodny ze standardami tego producenta 75 x 75 do 200 x 200 mm
• Optymalne przemieszczanie mebla przy następującej wielkości i wadze monitora: 19-43'' (48 x 109 cm), do 18 kg
• Maksymalna wielkość monitora do 65" uchwytem VESA umieszczonym w środku
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Karta produktu

Mobilny stojak do ekranu COWORKSATION® 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 572

Wysokość zewnętrzna (mm) 1292

Głębokość zewnętrzna/długość 574 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 1 Monitor(s)

Marka DURABLE

Szuflady delikatnie zamykane nie

Ilość uchwytów 1

Ilość drzwiczek 3

Ilość kółek 4

Kółka z hamulcami 2

Typ pokrywy z pokrywą

Ilość półek 3

Właściwości płyty podstawy z płytą podstawy

Układanie jeden na drugim nie

Typ zamknięty

Instrukcja montażu w zestawie -1

Certyfikat Blue Angel nie
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