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Et professionelt 

stativ til dit 

videokonferencetilbehør.

Kensingtons C-klemme til A1000-teleskop er en professionel 
bordmonteringsløsning til mikrofoner, webcams og 
belysningssystemer – det perfekte tilbehør, så du kan 
holde din videokonferenceopsætning organiseret og 
professionel. Det højdejustérbare stativ, en 360°-drejebase 
og kabelorganiseringsklemmerne understøtter en produktiv 
og ryddelig arbejdsplads.

Funktionerne omfatter:

• Udviklet til videokonferencer

• Kan justeres i højden

• Kabelorganiseringsklemmer

• 1/4" 360° drejelig base

• Passer til de fleste skriveborde

• Kompatibelt med Kensington Ecosystem

• Aftørringsbeskyttelse

• Brancheførende garanti
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Udviklet til videokonferencer

Monteringsløsning til mikrofoner, 
webcams og belysningssystemer 
(3/8”-, 1/4”- og 5/8”-adaptere 
medfølger).

Kan justeres i højden

Kan udtrækkes fra 508-762 mm 
(20-30”) for at muliggøre 
standardwebcam-, mikrofon- og 
belysningskonfigurationer.

Kabelorganiseringsklemmer

Holder skæmmende ledninger 
organiseret og væk fra dit 
arbejdsområde – så du får en ren og 
ryddelig videokonferenceopsætning.

1/4" 360° drejelig base

Giver større indstillingsfleksibilitet 
for webcams og belysning, så du kan 
opnå den perfekte vinkel hver gang.

Passer til de fleste skriveborde

Kan monteres i siderne af borde 
og platforme i størrelsen 12,7-
88,9 mm (0,5-3,5”) for at give stabil 
og organiseret understøttelse 
af tilbehør – og mere plads på 
skrivebordet.

Kompatibelt med Kensington 
Ecosystem

Kan kombineres med andet tilbehør, 
som f.eks. et webcam (W2000) eller 
ringlys (L1000).

77 mm

50,6 mm



Tekniske  
specifikationer

Materialespecifikationer

C-klemme  Aluminium med skruegreb 
(greb: ABS, bolt: stål, panel: aluminium)

Arme Stål

Kabelorganiseringsklemmer ABS

Adaptere Stål

Drejebase Aluminium (med bolt: stål og monteringshoved: ABS)

Produktmål

C-klemme 50,6 x 93,5 mm (1,9 x 3,6”)

Understøttet bordtykkelse Min. 5 mm, maks. 85 mm

Arme Min. 508 mm, maks. 762 mm

Enhedsmål Se ovenfor

Enhedsvægt 550 g (inkl. tilbehør 695 g)

Emballagemål

Emballagetype  Forhandlerboks

Emballagemål 627 x 106 x 65 mm (24,69 x 4,17 x 2,56”)

Emballagevægt 0,94 kg (2,07 lbs)

Pakkens indhold  C-klemme, kabelorganiseringsklemme, 
adapter 3/8”- til 1/4”-monteringsgevind, 
adapter 3/8”- til 5/8”-monteringsgevind, kuglehoved,  
brugervejledninger, garanti, ProVC-indlæg, 
overholdelsesdokumenter

Udvendig kasse 645 x 230 x 150 mm (25,39 x 9,06 x 5,91”)

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Kina

Certificeringer og overholdelse af  EU REACH 
juridiske krav

Garanti   2 års begrænset, global garanti

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 

varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede 

varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  
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