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Mecanismo de
Montagem com braçadeira
mola pneumática
em C e com ilhós

G

Monitores de 13 a 27 polegadas,
instalados verticalmente
e horizontalmente

RANTI
A

A

Suporte duplo para

Carga mín. 2kg
Carga máx. 6,5kg
(cada braço)

VITALÍCIA

*
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Mecanismo ajustável Total movimento: Inclinação
135°/Rotação 180°/Pivô 360°
de um toque

telas LCD/LED com mecanismo de mola pneumática

Montagem com braçadeira
em C e com ilhós

Modelo revolucionário que torna o seu espaço de trabalho
verdadeiramente flexível e confortável
O KPM-312 permite que você recupere o seu valioso espaço de trabalho,
promovendo uma postura mais ergonômica para a sua estação de trabalho. Este
suporte robusto com acabamento preto é feito de aço de alta qualidade e é
projetado para suportar telas planas ou curvas de até 27 polegadas e com peso de
até 6,5 kg. Sua base robusta com ilhós e braçadeira C oferece excelente
estabilidade, mesmo quando totalmente estendida. Seu mecanismo de mola
pneumática inovador contrabalança o peso do monitor, tornando-o incrivelmente
suave para estender, retrair, girar e inclinar para a máxima visibilidade, não importa
a posição que você está sentado. A instalação é também muito simplificada pela
integração de aberturas em forma de pera nas placas VESA.

Especificações
Tamanho da tela do monitor
Carga necessária
Compatibilidade VESA
Ângulo de pivô
Ângulo de inclinação
Ângulo de rotação
Perfil do suporte
Aparência física
Material
Cor
Dimensões
Peso
Informações adicionais
Garantia

Inclinação
+45º ~ -45º

13 até 27 polegadas (cada braço)
Mín 2kg / Máx 6,5kg (cada braço)
75x75, 100x100
+180°~-180°
+90°~-45°
+90°~-90°
160-410mm
Aço e plástico
Preto
82,5x11x57cm
3,8kg (com o kit de ferragens )
Garantia vitalícia

articulação
+90º ~ -90º

rotação
360º

klipXtreme.com

Klip Xtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. Todos os outros nomes de marcas e marcas comerciais são
propriedade de seus respectivos proprietários. Qualquer menção de tal destina-se apenas para fins de identificação e, portanto, não
deve ser interpretada como uma reivindicação de qualquer ou de todos os direitos relativos a essas marcas. Garantia vitalícia contra
defeitos de materiais e mão de obra. Fabricado na China.

KPM-312

