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Komfort
• Akse: 90°
• Drejefod: +/- 45°
• Hældning: -5° til 25°
• Højdejustering: 130 mm

Mål
• Mål på stander (B x H x D): 403 x 298 x 230 mm
• Maks. standerhøjde: 428 mm
• Standerbredde (tommer): 15.9 tomme

• Standerhøjde (tommer): 11,7 tomme
• Standerdybde (tommer): 9,1 tomme
• Maks. standerhøjde (tommer): 16.9 tomme
• Standervægt: 2,5 kg
• Standervægt (lb): 5,5 lb
• Vægt inkl. emballage: 3,54 kg
• Vægt inkl. indpakning (lb): 7,8

Relaterede produkter
• Kompatibel med: 190S7, 190V7
•
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