
Statyw mobilny o stałej wysokości

  ActivPanel® SPECYFIKACJA PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kompatybilny ze wszystkimi rozmiarami monitorów serii ActivPanel

1039 x 1800 x 731 mm

Paczka 1 z 2: 1100 x 770 x 175 mm

Paczka 2 z 2: 1215 x 250 x 180 mm

Paczka 1 z 2: 30,3 kg

Paczka 2 z 2: 16,6 kg

34 kg

CECHY FIZYCZNE

Wymiary urządzenia

Wymiary opakowania

Waga netto

Waga z opakowaniem

. 
Co jest w pudełku

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

UL62368-1, CE, CB

WYMAGANE AKCESORIA

Certyfikaty

AKCESORIA OPCJONALNE

GWARANCJA

INSTALACJA

POMOC

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I CERTYFIKATY

Do montażu konieczny jest uchwyt 
ścienny VESA (AP-WALLMNT-2), 
który jest standardowo dostarczany z 
monitorami Cobalt i Titanium

Uchwyty do przemieszczania, półka na 
laptopa, uchwyt na kamerę

1  rok. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
PrometheanWorld.com/Warranty

Instalację tego produktu powinien przeprowadzić wykwalifikowany instalator. 
Użycie części innych niż dostarczone przez Promethean lub niespełniających 
minimalnych wymogów może negatywnie wpłynąć na działanie, 
bezpieczeństwo oraz unieważnić  gwarancję. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie Support.PrometheanWorld.com.

Informacje o wszystkich produktach Promethean można znaleźć na stronie 
PrometheanWorld.com.

© 2021 Promethean Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Promethean Ltd. jest właścicielem wielu znaków towarowych w kilku systemach prawnych na 
całym świecie. Wszystkie znaki towarowe firm trzecich (w tym logo i ikony), do których odnosi się Promethean, pozostają własnością ich właścicieli. Jeśli 
nie zostało to odpowiednio stwierdzone, użycie znaków towarowych firm trzecich przez Promethean nie oznacza żadnego powiązania między Promethean, 
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technicznej można znaleźć na stronie PrometheanWorld.com/Warranty. Wszystkie masy i wymiary są wartościami przybliżonymi. Specyfikacja produktu 
może się zmienić bez powiadomienia. PrometheanWorld.com. 

Strona 1

AP-FSM

Paczka 1 z 2: Podstawa jezdna, adapter do 
montażu uchwytu VESA
Paczka 2 z 2: Kolumna, podkładki, zestaw 
śrub, instrukcja

Istnieje możliwość dokupienia akcesoriów do statywu o stałej wysokości AP-FSM
umożliwiających rozszerzenie jego funkcjonalności o regulację wysokości (AP-ASM-KIT)
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