ST 25-2 / ST 25-C
vozicek in omarica za LCD zaslon

ST 25 – 2
LCD zasloni so vedno pogostejši spremljevalci
na vseh področjih predstavitev.
Pogoste so težave s postavitvijo oz. pritrditvijo in s
tem tudi s shranjevanjem.
Z našim novim stojalom ST 25-2 smo to težavo
močno zmanjšali - zaslon je varno pritrjen na stojalo
(VESA standard 50, 75, 100, 200/100), ostale
aparate (DVD predvajalnik, videorekorder...)
pa priročno postavite na spodnje, po višini
nastavljive police.
• višino zaslona (max. velikost 32" in max. 25kg)
prilagodite svojim potrebam, prav tako tudi
naklon (+/-12°)
• postavljen je na konstrukciji iz kakovostnih
ovalnih cevi, premičnost pa omogočajo kolesa
velikosti O 80 mm (od tega dve z zavoro)
• stojalo je opremljeno z inovativnim dušilcem
spuščanja, ki preprečuje poškodbe zaradi hitrega
spuščanja zgornje cevi
• konstruiran tako, da ga ni moč hitro razstaviti,
s tem je delno zaščiten pred krajami
• varnostni vijak preprečuje nepričakovan
spust zaslona
• kabelske objemke za pritrditev kablov na steber

ST 25 – C

• različica ST25-C zagotavlja brezskrbno
shranjevanje aparatov v zaklenjeni omarici
• kabelske uvodnice na zgornji in zadnji strani
• postavljena je na konstrukciji iz kakovostnih
ovalnih cevi, premičnost pa omogočajo kolesa
velikosti O 80 mm ( dve z zavoro)
• zaščitni robni trak na zgornji polici
• stojalo je opremljeno z inovativnim dušilcem
spuščanja, ki preprečuje poškodbe zaradi
hitrega spuščanja zgornje cevi
• konstruiran tako, da ga ni moč hitro razstaviti,
s tem je delno zaščiten pred krajami
• varnostni vijak preprečuje nepričakovan
spust zaslona
• kabelske objemke za pritrditev kablov na steber
• zaslon je varno pritrjen na stojalo
(VESA standard 50, 75, 100, 200/100)
• višino zaslona (max. velikost 32" in max. 25kg)
prilagodite svojim potrebam, prav tako tudi
naklon (+/-12°)
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Pridržujemo si pravico do spremembe.

Opcija:
• omarica je prirejena za 19" stojalo

