
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

Számítógép munkaállomás SYSTEM 75 FH 
Cikkszám 379610

Szín grey

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546301761

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546301761

Bruttó súly 20442 G

Származási ország NL

Díjak

Termékleírás
• Rugalmasan használható számítógép munkaállomás kihúzható billentyűzettartóval
• Sokoldalúan használható az 550 és 630 mm között állítható magasság révén
• Mobil és biztonságosan mozgatható (4 kerék, ebből 2 fékkel)
• Két strapabíró lap (19 mm), ideálisan alkalmazható monitorok, nyomtatók, iratrendezők stb. elhelyezéséhez
• A mellékelt összeszerelési útmutatónak köszönhetően egyszerűen összeszerelhető
• Stabil keret karcolásálló acélból, üvegszál erősítésű műanyag sarkokkal

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 750

Külső magasság (mm) 770
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Termék adatlap

Számítógép munkaállomás SYSTEM 75 FH 
Külső mélység / hossz 534 mm

Márka DURABLE

Kerekek száma 4

Kerekek fékekkel 2

Fedél típusa nem

Polcok száma 3

Alaplemez alaplemezzel

Típus nyitott

Szállítás lapra szerelve, összeszerelési útmutatóval 1

Blue Angel igazolás nem
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