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wygoda
• Pivot: 90°
• Obracany: +/- 65°
• Pochylenie: -5° do 25°

Wymiary
• Zakres regulacji wysokości: 130 mm

Podobne produkty
• Zgodne z: 190P6, 190B6, 190S6
•

Akcesoria do monitorów
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