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Gebruiksgemak
• Scharnier: 90°
• Draaivoet: +/- 65°
• Kantelfunctie: -5° tot 25°

Afmetingen
• Bereik hoogte-instelling: 130 mm

Verwante producten
• Geschikt voor: 190P6, 190B6, 190S6
•

Monitoraccessoire
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