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ARTICONA LCD/TV Maxi Trolley

Specificaties

Producttype Trolley
Model Houder lcd/tv, mobiel
Toepassing Beeldscherm
Montagemogelijkheid Vloer
Schermgrootte tot 152,4 cm (60")
Draagvermogen tot 50 kg
Aantal monitors 1
Aanbevolen schermmaten 68,6 cm (27,0")

70,1 cm (27,6")
70,9 cm (27,9")
71,1 cm (28,0")
71,6 cm (28,2")
73,7 cm (29,0")
75,7 cm (29,8")
76,2 cm (30,0")
77,2 cm (30,4")
79,0 cm (31,1")
80,0 cm (31,5")
81,3 cm (32,0")
86,4 cm (34,0")
86,7 cm (34,1")
88,9 cm (35,0")
94,0 cm (37,0")
95,3 cm (37,5")
96,5 cm (38,0")
100,3 cm (39,5")
100,5 cm (39,6")
100,8 cm (39,7")
101,6 cm (40,0")
106,5 cm (41,9")
106,7 cm (42,0")
108 cm (42,5")
109,3 cm (43,0")
110,2 cm (43,4")
116,6 cm (45,9")
116,8 cm (46,0")
120,9 cm (47,6")
121,9 cm (48,0")
123,2 cm (48,5")
124,2 cm (48,9")
124,5 cm (49,0")
125,7 cm (49,5")
127,0 cm (50,0")
138,7 cm (54,6")
139,7 cm (55,0")
147,3 cm (58,0")
152,4 cm (60,0")
61,0 cm (24,0")

In hoogte verstelbaar tot 180 cm
VESA montagestandaard 450 x 800 mm



200 x 400 mm
200 x 200 mm
200 x 600 mm
200 x 800 mm
400 x 200 mm
400 x 400 mm
400 x 600 mm
400 x 800 mm
450 x 400 mm
450 x 600 mm

Draaibaar - °
(Max.) belasting 50,0 kg
Kleur Grijs

Product details

Een praktische houder krijgt u met de 739182 van ARTICONA, die het voor u en uw collega's mogelijk maakt,
comfortabel te kunnen werken. Deze beeldscherm-houder in een warme, grijze kleur past perfect bij uw
kantoormeubelen. Hij is geschikt voor apparatuur tot 50 kg en wordt op de grond geplaatst. Schermen met een
diagonale lengte tot 152,4 cm (60") worden door hem gedragen. Een belangrijk extra is, dat de houder in hoogte
verstelbaar is. Daarmee kunt u snel de optimale werkhouding vinden.
Meteen profiteren: Door ons uitgebreide portfolio met eigen merken. Goede kwaliteit is ook kosteneffectief mogelijk!
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