suporteparamonitor

Suporte triplo

8

Kg
Carga máxima17,6lb
(Cada braço)

para monitor LCD/LED

Compatibilidade VESA
75x75/100x100

Adapta-se a monitores de 13 a 27 polegadas
Verticalmente e horizontalmente

Inclinação de 90°/Articulação
de 180°/Rotação de 36
0°

Juntas
Base resistente para
articuladas
área de trabalho

Inteligentemente projetado para máxima flexibilidade e produtividade
O KPM-321 permite que você recupere seu valioso espaço de trabalho,
promovendo uma postura mais ergonômica para sua estação de trabalho
ou estação de jogos. Este suporte robusto com acabamento preto é feito de
aço de alta qualidade. Sua base para a área de trabalho é resistente,
oferecendo excelente estabilidade em qualquer mesa ou bancada. Uma
placa removível VESA torna a instalação muito mais fácil, aparafusando-a
em seu monitor e, em seguida, deslizando-a de volta ao braço. Seu
mecanismo totalmente articulado gira e se inclina para alterar os ângulos
de leitura, e gira entre a opção panorama ou retrato, sem ter que remover a
tela.

Especificações
Características
• Tamanho da tela do monitor
• Carga máxima
• Altura máxima
• Ambiente
• Compatibilidade VESA
• Angulo de inclinação
• Angulo de articulação
• Ajuste de rotação
Aparência física
• Material
• Cor
• Dimensões
• Peso
Informações adicionais
• Certificações
• Garantia

13 a 27 polegadas (cada braço)
8kg (cada braço)
46,6cm
Interno
75x75, 100x100
+45°~-45° (90°)
+90°~-90° (180°)
+180°~-180° (360°)
Aço e plástico
Preto
144,8x31,6x46,6cm
6,9kg (com o kit de ferragem)
RoHS
Garantia vitalícia

Destaques
• Design independente adequado para praticamente qualquer superfície de mesa
• Suporte triplo para monitores com braços reforçados e alta tecnologia de soldagem.
• Encaixe para três telas de até 27 polegadas, cada uma pesando até 8kg (17,6 lb.).
• Extremamente robusto - feito de aço de alta qualidade e materiais de qualidade superior.
• Suporte ajustável e compatível com VESA.
• O braço permite o movimento completo, inclinação de 90 °, giro de 180° e rotação de 360 ° para uma excelente
flexibilidade.
• Montagem e instalação sem complicações em qualquer área de trabalho ou mesa.
• Inclui o kit de ferragem completo.
• Os clipes de gerenciamento de cabos mantêm sua estação organizada.

www.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.

Inclinar
+45º ~ -45º

Giratório
+90º ~ 90º

Rotação
360º

KPM-321

