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De CPU-D250BLACK is een steun

waarmee u een PC aan de onderkant van

een bureau bevestigt.

Met deze NewStar CPU houder, model CPU-D250BLACK, monteert u een CPU eenvoudig

onder een bureau. Met een CPU houder creëert u meer ruimte op het werkblad, doordat de

CPU kast onder uw bureaublad wordt gehangen. Op deze manier beschermt u de CPU

tegen stof, vuil en diefstal. Tevens kan de werkplek beter schoongemaakt worden.

De meeste van onze CPU-houders kunt u zowel horizontaal als verticaal ophangen en zijn

ook goed te combineren met kabelmanagement. Op deze wijze ontstaat een efficiënte,

veilige en opgeruimde computerwerkplek. 

De CPU houders zijn eenvoudig in breedte en diepte te verstellen. Hierdoor passen desktop

en tower PC's eenvoudig in de steun. In de specificaties treft u de maximale en minimale

breedte en diepte van de steun aan.

SPECIFICATIES

Breedte

Garantie

Hoogte

Hoogteverstelling

Kleur

Max. draagvermogen

Min. draagvermogen

Type

Zwenken (graden)

EAN code

13 - 23 cm

5 jaar

39 - 54 cm

Manual

Zwart

30

0

Zwenken

180°

8717371441401



CPU-D250BLACK NEWSTAR PC BUREAUSTEUN

NewStar Products Europe B.V.

Wateringweg 62/B

2031 EJ HAARLEM

THE NETHERLANDS

Phone

Fax

Email

Website

: +31(0)23-5478888

: +31(0)23-5478889

: info@newstar.nl

: www.newstar.eu

NewStar cannot be held liable for any inaccuracies and copyrights. 

No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photocopy,

microfilm or in any other way, without prior written permission of

NewStar Computer Products Europe BV.


