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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.

Termék adatlap

Monitor tartó karral 1 képernyőhöz, asztali
furaton keresztül 

Cikkszám 508423

Szín silver

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546998398

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546998398

Bruttó súly 2864 G

Származási ország DE

Díjak

Termékleírás
• Elforgatható monitortartó asztalátvezetéssel, 1 képernyőhöz
• Ergonomikus munkavégzés a monitor magasságának, dőlésének és irányának egyéni és könnyű beállítása révén
• Az álló és fekvő formátumban történő munkavégzéshez 360°-ban könnyen elforgatható
• A mozgó elemek között kialakuló sérülések ellen integrált biztonsági rendszer véd
• Rendezett kábelvezetés három egyedileg felszerelhető kábelelvezető (tartalmazza) révén
• Egyszerűen összeszerelhető, szerszámmal együtt
• Univerzális VESA tartó (75 x 75 mm vagy 100 x 100 mm)
• Standard / ívelt monitorokhoz 21-től 27 colig (53,34 - 68,58 cm) és 3-tól 8 kg-ig
• Asztal-átvezetés 14-44 mm vastagságú asztalokhoz 60-80 mm átmérőjű asztalfurattal
• 10 év garancia
• Made in Germany
• Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartamért: alumínium és prémium műanyagok
• Környezetbarát az ISO 14021 szabványnak megfelelően

508423_PDS_DURABLE_hu_HU.pdf | 2023-05-11 04:05 1/2



DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

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.

Termék adatlap

Monitor tartó karral 1 képernyőhöz, asztali
furaton keresztül 
Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 345

Külső magasság (mm) 470

Külső mélység / hossz 120 mm

Kapacitás 1 Monitor(s)

Márka DURABLE

Monitor mérete 53,3 cm (21") - 86,4 cm (34")

Alkalmas íves monitorokhoz is igen

Forgathat kijelző 360

Állítható képernyő, mely rögzíthető nem

Monitor forgatás 360° vízszintes

Monítor dőlésszöge fokozatosan változtatható +85°/-25°

Magasság beállítása -tól -ig 140 - 330 mm

Tartó beállításai forgatható, dönthető, csuklós, állítható magasság

Tablet vastagság/csap átmérő 14 - 44 mm / Ø 60 - 80 mm

Kábel elvezetés igen

Súly kapacitás 3 - 8 kg

VESA sztenderd 75x75mm-100x100mm

Összeszerelés könnyen szerelhető

Garancia 10 év

Származási ország Németországban gyártott
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