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Anvendelighet
• Pivot: 90°
• Dreining: +/- 45°
• Vippe: -5 °C til 25 °C
• Høydejustering: 130 mm

Mål
• Stativmål (B x H x D): 403 x 298 x 230 mm
• Maks. høyde, stativ: 428 mm
• Bredde, stativ (tommer): 15,9 tomme

• Høyde, stativ (tommer): 11,7 tomme
• Dybde, stativ (tommer): 9,1 tomme
• Maks. høyde, stativ (tommer): 16,9 tomme
• Vekt, stativ: 2,5 kg
• Vekt, stativ (lb): 5,5 lb
• Vekt, inkl. emballasje: 3,54 kg
• Vekt inkl. emballasje (pund): 7,8

Beslektede produkter
• Kompatibel med: 170B7
•

Skjermtilbehør
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