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Conveniência
• Pivot: 90°
• Orientação: +/- 65°
• Inclinação: -5° até 25°

Dimensões
• Limites de ajuste da altura: 130 mm

Produtos Relacionados
• Funciona com: 200W6
•

Acessório monitor
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