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Pohodlí
• Pivot [čep]: 90°
• Otočný: +/- 65°
• Sklopné provedení: -5° až 25°

Rozměry
• Rozsah nastavení výšky: 130 mm

Příbuzné výrobky
• Spolupracuje s: 200W6
•

Příslušenství pro monitory
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