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Käytön mukavuus
• Pivot-toiminnallisuus: 90°
• Kiertonivel: +/-45°
• Kallistuma: -5° - 25°
• Korkeudensäätö: 130 mm

Mitat
• Telineen mitat (L x K x S): 403 x 298 x 230 mm
• Jalustan enimmäiskorkeus: 428 mm
• Jalustan leveys (tuumaa): 15:9 tuumaa

• Jalustan korkeus (tuumaa): 11,7 tuumaa
• Jalustan syvyys (tuumaa): 9,1 tuumaa
• Jalustan enimmäiskorkeus (tuumaa): 16:9 tuumaa
• Jalustan paino: 2,5 kg
• Jalustan paino (lb): 5,5 naula
• Paino pakattuna: 3,54 kg
• Paino pakattuna (lb): 7,8

Aiheeseen liittyviä tuotteita
• Yhteensopiva: 190S7, 190V7
•
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