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NewStar full motion bureausteun - Zwart

De NewStar FPMA-D650BLACK is een full motion bureausteun voor een flat screen tot 27"

met een maximaal draagvermogen van 7 kg. Dankzij de veelzijdige kantel- (130°), roteer-

(360°) en zwenktechnologie (180°) kan de bureausteun aangepast worden naar iedere

gewenste kijkhoek en optimaal worden geprofiteerd van de mogelijkheden van de flat

screen. Bovendien beschikt de steun over veer-ondersteunde hoogteverstelling (11-42 cm)

en diepteverstelling (0-51 cm) om de perfecte werksituatie te creëren. De slimme

kabelmanagementclips zorgen voor een overzichtelijke geleiding van de kabels.

De FPMA-D650BLACK heeft twee draaipunten en is geschikt voor schermen met een VESA

gatenpatroon van 75x75 of 100x100 mm. Afwijkende gatenpatronen kunnen worden

afgedekt met één van NewStar's VESA-adapterplaten. De NewStar FPMA-D650BLACK

wordt geleverd met zowel bureauklem en doorvoer.

SPECIFICATIES

Breedte

Bureaumontage

Diepte

Garantie

Hoogte

Hoogteverstelling

Kabelmanagement

Kantelen (graden)

Kleur

Max. beeldformaat

Max. draagvermogen

Min. beeldformaat

Min. draagvermogen

Roteren (graden)

Schermen

Type

VESA maximaal

VESA minimaal

Zwenken (graden)

EAN code

12 cm

Doorvoer

Klem

0-51 cm

5 jaar

11-42 cm

Gasveer

Ja

130°

Zwart

27

7

17

2

360°

1

Full motion

100 x 100

75 x 75

180°

8717371448431
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