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Datasheet
FUJITSU Podstavec na dva monitory
Zoptimalizujte svůj pracovní prostor s podstavcem na dva monitory FUJITSU
Podstavec na dva monitory FUJITSU je určen k upevnění dvou obrazovek s úhlopříčkou
až 27 palců. Dodává se sestavený a připravený k použití ihned po rozbalení, čímž šetří
váš čas a námahu. Podstavec na dva monitory má také vestavěný kanál pro vedení
kabelů, který umožňuje zbavit se změti kabelů na stole.
Použijte ke zvýšení své produktivity podstavec, na který lze upevnit dvě
obrazovky s úhlopříčkou 21,5” až 27”
Ušetříte čas a námahu, protože podstavec je z výroby sestavený a lze ho
ihned použít k upevnění obrazovek.
Zoptimalizujte svůj pracovní prostor a s využitím vestavěného kanálu
pro vedení kabelů vyzkoušejte, jak se pracuje s čistým stolem bez změti
kabelů
Vyzkoušejte kvalitní hliníkové provedení, které mu propůjčuje prvotřídní
vzhled a které je optimalizováno pro použití s černými a mramorově
šedými monitory FUJITSU
Obrazovky lze nastavit nakloněním k sobě pod vhodným úhlem, čímž lze
docílit homogenního a ergonomického pozorovacího úhlu
Maximalizujte své pohodlí při sledování monitoru s využitím možností
nastavení výšky, sklonu a otočení
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Technické podrobnosti
Speciální vlastnosti
Nastavitelná síla vyvážení zdvihu, Jemné nastavení naklopení a otočení pro jeden monitor, Vedení kabeláže na liště a
regálu, Možnost montáže bez mezery

Ergonomický podstavec
Rozsah nastavitelnosti výšky

130 mm

Výška obrazu nad stolem (min.)

30 mm (v závislosti na obrazovce)

Úhel sklonu

-5° / +20°

Rozsah natočení pro jeden monitor

30°

Shoda se standardy
Evropa

RoHS

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost, životní
prostředí
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)

805 x 303 x 398
31.69 x 11.93 x 16.67 “

Poznámky k rozměrům

Bez upevněných obrazovek

Hmotnost (zabaleno)

12,8 kg
28,22 lbs

Hmotnost (vybaleno)

6,96 kg
15,34 lbs

Různé
Podporované displeje

2× 21,5” až 2× 27” / 2× 3 kg až 2× 5,5 kg

VESA

Podpora montážního standardu VESA 100

Barva

Stříbrná

Poznámky k příslušenství
dodávanému s monitorem

Obrazovky je třeba zakoupit samostatně

Informace pro objednání
Objednací kód

S26361-F2601-L750

Kód EAN

4057185865135

Záruka
Záruční lhůta

1 rok

Záruční podmínky

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/fts/services/support
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu Podstavec na dva
monitory, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu Podstavec na dva
monitory společnosti Fujitsu požadujte od
svého obchodního zástupce pro produkty
Fujitsu nebo od obchodního partnera s
portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také
navštívit naši webovou stránku.
http://www.fujitsu.com/fts/displays

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-04-02 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
http://www.fujitsu.com/fts/displays

