
Monta Monitor Stand

Data de publicação: : 25-10-2021 Número do artigo: 24504
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24504
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439245042
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24504/materials

Suporte de monitor
#24504

Suporte de monitor transparente para uma posição de trabalho ergonómica e uma secretária organizada

Características principais
• O suporte de monitor universal eleva em 10 cm o teu monitor

ou portátil
• Trabalhar de forma ergonómica e confortável graças a um

ângulo de visualização melhorado
• Superfície grande de 40 x 20 cm para suportar monitores até 32”

(peso máximo de 8,5 kg)
• Design em acrílico transparente para um visual minimalista
• Cria um espaço extra sob o suporte para manteres o espaço de

trabalho organizado

O que está na caixa
• Suporte de monitor
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A universe of comfort
Raised 10cm from your working surface, the Trust Acryl
Monitor Stand provides an ergonomic and universal design
for hours of comfort and ease of use.

See-through space-saver
A transparent 40x20cm surface frees valuable desk space, so
you can declutter, get organised – and admire your handiwork
from above.

Sleek and slim
A modern yet minimalist design fits any interior, so the
spotlight can remain on your sweet office or gaming setup
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GERAL
Main material Acrylic Max. laptop size 17 "

Max. weight 8.5 kg Max. lift height 10 cm

Fan included No Height of main product
(in mm)

100 mm

Width of main product
(in mm)

400 mm Depth of main product
(in mm)

200 mm

Total weight 999 g Weight of main unit 999 g

CONNECTIVITY
Extra USB port False

LIGHTING
Lights False

ADJUSTABILITY
Adjustable height False

CONTROL
On/off button False

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, monitor
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