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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.

Produktinformation

Skärmhållare PRO med arm för 1 skärm,
väggfäste 

Artikelnummer 509023

Färg silver

Pakkeenhed styck

EAN pr. enhed 4005546998459

Antal pr. salgsenhed 1 St

EAN pr. salgsenhed 4005546998459

Vægt pr. enhed (brutto) 2133.6 G

Oprindelsesland DE

Priser

Produktbeskrivelse
• Svängbar bildskärmshållare med väggmontering för 1 bildskärm
• Du kan enkelt höja, sänka, vinkla skärmen till rätt läge för att kunna arbeta flexibelt
• Vridbar i 360° för skärmarbete i både stående eller liggande läge
• Inbyggt skyddssystem skyddar mot personskada från rörliga komponenter
• Organiserad kabelhantering genom kabelklämmor (medföljer) som kan fästas separat
• Enkel montering inkl. verktyg för säker väggmontering
• Universellt VESA-fäste (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
• För standardskärmar/välvda skärmar på 21 till 27 tum (53,34 till 68,58 cm) och 3-8 kg
• 10 års garanti
• Tillverkad i Tyskland
• Kvalitetsmaterial för lång livslängd: aluminium och kvalitetsplats
• Miljövänlig i enlighet med ISO 14021
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Produktinformation

Skärmhållare PRO med arm för 1 skärm,
väggfäste 
Specifikationer

Utvändig bredd (mm) 290

Utvändig höjd (mm) 350

Utvändig djup/längd 120 mm

Kapacitet/kapacitet (för) 1 Monitor(s)

Varumärke DURABLE

Hållare för skärmstorlek 53,3 cm (21") - 86,4 cm (34")

Kan användas med välvd skärm Ja

Vridbar hållare (°) 360

Juster- och fixerbar hållare Nej

Svängradie för skärmhållare 200° sidled

Steglös vinkling av skärm +85°/-25°

Justerbar höjd från till upp till 200 mm

Hållarens funktioner vridbar, vinklingsbar, svängbar, justerbar höjd

Kabelklämmor Ja

Max belastningskapacitet 3 - 8 kg

VESA standard 75x75mm-100x100mm

Montering lättmonterad

Garanti 10 år

Ursprungsland Tillverkad i Tyskland
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