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De FPMA-D1020KEYB is een bureausteun

voor monitor, toetsenbord en muis.

Het NewStar werkstation, model FPMA-D1020KEYB, is een bureausteun voor monitor, toetsenbord en muis. Dit product is geschikt voor

schermen t/m 24” (61 cm).

Met het NewStar werkstation monteert u een complete werkplek aan het bureau middels een bureauklem.

Dit ergonomische product biedt u optimaal comfort, bewegingsvrijheid en productiviteit. De steun is geschikt voor schermen t/m 24” (61 cm)

met een maximaal gewicht van 10 kilogram en een VESA gatenpatroon van 75x75 of 100x100 mm.

Het instellen van de gewenste werkhouding is eenvoudig door de 2 draaipunten en de draai-, kantel- en rotatiefunctie voor het scherm.

Tevens is de arm in hoogte verstelbaar tot 40 centimeter.  De diepte kan ingesteld worden tussen 16 - 36 cm.

De afstand tussen monitor en toetsenbord/muis is verstelbaar. 

Standaard is dit product uitgerust met een bureauklem. Hiermee kan de arm ook aan de wand bevestigd worden. Optioneel kan een

SPECIFICATIES

Schermen

Beeldformaat

Draagvermogen

Bureaumontage

VESA minimaal

VESA maximaal

Diepte

Hoogte

Hoogte

Kantelen (graden)

Roteren (graden)

Zwenken (graden)

Kleur

Garantie

EAN code

1

10 - 24"

10

Bureauklem

75x75 mm

100x100 mm

16 - 36 cm

15 - 45 cm

0 - 40 cm

180°

180°

260°

Zilver

5 jaar

8717371444730

BEELDFORMAAT DRAAGVERMOGEN
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