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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

Mobil TV kocsi COWORKSATION® 
Cikkszám 370202

Szín white

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546730370

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546730370

Bruttó súly 22356 G

Származási ország DE

Díjak

Termékleírás
• Sokoldalúan alkalmazható médiakocsi videokonferenciákhoz és kisebb csoportokban végrehajtott prezentációkhoz
• A 75 mm átmérőjű, fékkel ellátott görgők révén rugalmasan használható, biztonságosan mozgatható és stabil kivitel
• Könnyen mozgatható, egyszerűen kezelhető, kényelmes fogantyúval és a profilra szerelt kábeltartóval
• Az aluprofilba integrált kábelkezelés
• A kiváló minőségű ragasztott CDF-korpuszon több nyílás van a kábelek elhelyezéséhez és a hő elvezetéséhez
• A felső rekesz kisebb eszközök, mint például távirányító, egér, billentyűzet, kábelek stb. elhelyezésére szolgál.
• A fogólyukkal ellátott rekesz például egy mini-PC elhelyezéséhez használható
• Az alsó fiókban további hardvertartozékok, pl. akkumulátorok, 3-as dugaszolóaljzat, hosszabbító kábelek, stb. helyezhetők el.
• Kábelkivezetések a hálózatra csatlakozáshoz a profilon hátul, a laptop csatlakoztatásához oldalt és egy töltőkábelhez lent elöl helyezkednek el
• A monitor-TV magassága a szerelés során beállítható
• A monitort közvetlenül az asztal széléhez lehet tolni, mivel a korpusz eltüntethető az asztal alatt
• Univerzális VESA tartó a 75x75 mm – 200x200 mm VESA szabványokhoz
• A könnyű mozgathatóság biztosítására 19-43‘‘ (48x109 cm) méretű, legfeljebb 18 kg súlyú monitort javasolunk
• Maximális monitorméret 65‘‘, központosan felszerelt VESA tartóval
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Termék adatlap

Mobil TV kocsi COWORKSATION® 
Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 572

Külső magasság (mm) 1292

Külső mélység / hossz 574 mm

Kapacitás 1 Monitor(s)

Márka DURABLE

Halkan csukodó fiók nem

Fogantyúk száma 1

Ajtók száma 3

Kerekek száma 4

Kerekek fékekkel 2

Fedél típusa fedéllel

Polcok száma 3

Alaplemez alaplemezzel

Rakásolható nem

Típus zárt

Szállítás lapra szerelve, összeszerelési útmutatóval -1

Blue Angel igazolás nem
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