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Datasheet
FUJITSU Univerzální podstavec monitoru
Optimalizovaná ergonomie pro pracoviště
S univerzálním podstavcem pro monitor, který spojuje stolní minipočítač FUJITSU
ESPRIMO Q nebo tenkého klienta FUJITSU FUTRO a obrazovku FUJITSU kompatibilní
s uchycením VESA, ušetříte prostor na pracovišti, aniž by došlo ke snížení výkonu
nebo produktivity. Možnost nastavení výšky a naklápění obrazovky zajistí optimální
ergonomii a pomůže vám udržet vysokou produktivitu v pohodlném prostředí.
Bezproblémová instalace zařízení na podstavec dále usnadní život vašemu IT oddělení.
Úspora prostoru – šetří cenné místo na pracovním stole a zvyšuje
atraktivitu pracoviště
Ergonomie – funkce nastavení výšky (13 cm) a naklápění (+5° až -30°)
Flexibilita – uchycení VESA (100 mm)
Snadné použití – snadný přístup ke všem konektorům a jednotkám
Zabezpečení – minipočítač lze zabezpečit kabelem Kensington na
podstavci
Jednoduchý servis – bezproblémová instalace zařízení na podstavec
pomocí šroubů s rýhovanou hlavou
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Technické podrobnosti
Speciální vlastnosti
Podstavec 3v1

Ergonomický podstavec
Rozsah nastavitelnosti výšky

130 mm

Úhel sklonu

-5° / +30°

Kompatibilita – odkaz

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

Rozměry a hmotnost, životní
prostředí
Rozměry

213 × 290 × 391 mm
8,36 × 11,41 × 15,39 palců

Hmotnost (vybaleno)

4,4 kg
9,7 lbs

Provozní teplota okolí

5 až 35 °C (41 až 95 °F)

Různé
Různé

Připraveno pro zámek Kensington

Podporovaná zařízení

ESPRIMO Q958, Q558 a Q556/2 (je vyžadován kryt VESA), Q957
FUTRO S940, S920, S740, S720, L420, S540

Podporované displeje

všechny obrazovky FUJITSU (s podporou standardu VESA) s maximální úhlopříčkou 24” (61 cm)

VESA

Podpora standardu VESA 100
Poznámka k uchycení VESA: maximální možná hmotnost namontované obrazovky je 4.5 kg

Barva

Black (černá)

Informace k balení produktu
Rozměry balení (mm)

360 x 270 x 450 mm

Rozměry balení (palce)

14.17 x 10.63 x 17.72 “

Max. množství na paletě

24

Materiál – hmotnost (g): krabice

855 g

Materiál – hmotnost (libry): krabice

1.89 lbs

Materiál – Hmotnost (g) PE

385 g

Materiál – hmotnost (libry): PE

0,85 lbs

Informace pro objednání
Objednací kód

S26361-F2601-L700

Kód EAN

4057185551748

Záruka
Záruční lhůta

2 roky

Záruční podmínky

http://www.fujitsu.com/warranty

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu Univerzální podstavec
monitoru, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu Univerzální
podstavec monitoru společnosti Fujitsu
požadujte od svého obchodního zástupce
pro produkty Fujitsu nebo od obchodního
partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete
také navštívit naši webovou stránku.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/
peripheral/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/
2019-09-07 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
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays

