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 σωµατική κούραση
 εργονοµική βάση Super Ergo Base παρέχει στην LCD οθόνη σας πλήρη 

αρακτηριστικά. Βοηθά να παραµένουν τα µάτια και το σώµα ξεκούραστα, 

ντας τις φυσικές επιπτώσεις που έχει η πολύωρη εργασία µπροστά στην οθόνη.
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κόρυφη και οριζόντια εµφάνιση 90 µοιρών
ιζόµενο ύψος οθόνης για ιδανική οπτική γωνία
ιση κλίσης και περιστροφής για ιδανική οπτική γωνία
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Ευκολία
• Βραχίονας προέκτασης: 90°
• Περιστροφή: +/- 65°
• Κλίση: -5° έως 25°

∆ιαστάσεις
• Εύρος ρύθµισης ύψους: 130 χιλ.

Σχετικά προϊόντα
• Λειτουργεί µε: 190P6, 190B6, 190S6
•
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