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De NSLS050 is een 360 graden draaibare

bureaustandaard voor een notebook.

De NewStar NSLS050 notebook bureaustandaard is de perfecte goede keuze als u

maximaal kijkcomfort wilt voor uw laptop.

Dit hoogwaardige product is gemaakt van geborsteld aluminium en is compatibel met

MacBook-series en de meeste 10-17" laptops.

Met dit product stelt u het laptopscherm in op een comfortabele kijkhoek. De standaard is

360 graden draaibaar. Door een ergonomische standaard als de NewStar NSLS050 kunnen

veel voorkomende nek- en rugklachten worden vermeden. Het holle ontwerp helpt

oververhitting voorkomen en zorgt voor maximale snelheid van de laptop.

De rubberen anti-slip voet en laptop beschermers verhogen de stabiliteit en voorkomen

krassen. Door het kabelgat aan de achterzijde van het product kunnen kabels netjes worden

georganiseerd. 

Productafmetingen:

- Lengte: 24 cm

- Breedte: 23,5 cm

- Lengte: 13,5 cm

Ideaal voor gebruik in (thuis)kantoren, op toonbanken, DJ booths of recepties.

SPECIFICATIES

Breedte

Bureaumontage

Diepte

Garantie

Hoogte

Hoogteverstelling

Kleur

Max. beeldformaat

Min. beeldformaat

Roteren (graden)

Type

EAN code

24 cm

Voet

24 cm

5 jaar

14 cm

Geen

Zilver

17

10

360°

Vlak

8717371445751
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