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Удобство
• Ос на въртене: 90°
• Шарнир: +/- 65°
• Наклон: -5° до 25°

Размери
• Диапазон на настройка на височината: 130 mm

Сродни продукти
• Работи с: 230W5
•

Мониторен аксесоар
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