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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

Stojak do laptopa RISE 
sprawdź kartę 505023

Kolor srebrny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546732145

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546732145

typ jednostki magazynowej 1500.2 G

okładka/okładki CN

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Uniwersalnie regulowany uchwyt do tabletu pasujący do rozmiarów urządzeń do 10" do 17"
• Ułatwia ergonomiczną pracę dzięki&nbsp;regulacji wysokości i&nbsp;kąta czytania
• Umożliwia używanie laptopa jako zewnętrznego ekranu (w połączeniu z zewnętrzną klawiaturą i myszą)
• Wysoka stabilność zapewniająca bezpieczną pracę
• Antypoślizgowe gumowe podkładki chronią przed zarysowaniem
• Składana i mobilna konstrukcja zajmuje niewiele miejsca
• Lepsze odprowadzanie ciepła przez otwory wentylacyjne i aluminiową płytę
• Duży uchwyt ułatwia otwieranie i zamykanie laptopa
• Produkt niezwykle wytrzymały, wykonany z aluminium o grubości 3,5 mm, aby laptopy miały stałe i pewne oparcie
• Dzięki niemu jest więcej miejsca i porządku na biurku
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Karta produktu

Stojak do laptopa RISE 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 230

Wysokość zewnętrzna (mm) 320

Głębokość zewnętrzna/długość 280 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 1 Monitor(s)

Marka DURABLE

Symetryczne otwieranie uchwytu do tabletu nie

Organizacja kabli nie

Zabezpieczenie przed kradzieżą nie

Montaż całkowicie zmontowane

Podstawa/typ montażu stojak stołowy
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