
• Gazowe siłowniki stabilizacji

Pojedyncze i podwójne ramiona do monitorów LCD

• Wysokiej jakości odlew aluminiowy
• Montaż monitora dzięki obrotowemu uchwytowi VESA
• Zintegrowany system porządkowania kabli



Rodzaj    Kolor
Numer
katalogowy

PHOEBE
Uchwyt
klamrowy

Uchwyt „C”

(pojedynczy)  Srebrny 2705509

PHOEBE (pojedynczy)  Biały 2705516

PHOEBE Duo (podwójny) Srebrny 2705523

PHOEBE Duo (podwójny) Biały 2705530

10 mm - 85 mm 

Pojedyncze i podwójne ramiona do monitorów PHOEBE wykonane są 
z estetycznego odlewu aluminiowego z zastosowaniem innowacyjnej 
technologii przeciwwagi. Szeroki zakres regulacji ramion umożliwia usta-
wianie monitorów we wszystkich kierunkach i płaszczyznach. 

Precyzja wykonania i zastosowanie siłowników gazowych pozwala 
uzyskać najwygodniejsze ustawienie monitora przy pomocy lekkiego 
dotknięcia. Instalacja monitora jest łatwa dzięki obrotowej i uchylnej 
płytce VESA. Zadbaliśmy o funkcjonalność i estetykę w otoczeniu biurka 
integrując ramię z systemem porządkowania kabli. 

Każde ramię wyposażone jest w siłowniki gazowe, stosowane do moni-
torów o wadze do 9 kg. Ramię posiada szeroki zakres ustawień, 
możliwość odchylania od -90 do +90°, pionową regulację wysokości 
oraz obrót monitora o 180°.

Ramię PHOEBE z pojedynczymi i podwójnymi wysięgnikami świetnie 
sprawdzi się nie tylko w biurach, ale również w miejscach użyteczności 
publicznej i prywatnej. 

Ramiona dostępne w kolorze srebrnym i białym. W zestawie również 
uchwyty mocujące typu „C” lub klamrowe.
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PHOEBE
Wysunięcie ramienia: 525 mm

PHOEBE Duo
Wysunięcie ramienia: 525 mm
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