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Ett professionellt 

fäste för dina 

videokonferenstillbehör.

Kensington A1000 teleskop-C-klämman är ett professionellt 

skrivbordsfäste för mikrofoner, webbkameror och ljussystem – 

det perfekta tillbehöret för att hålla din videokonferensmiljö 

i ordning och professionell. Det höjdjusterbara stativet, 

den 360° svängbara basen och kabelhanteringsklämmorna 

stödjer en produktiv och prydlig arbetsplats.

Egenskaper inkluderar:

• Byggd för videokonferenser

• Höjdjusterbar

• Kabelhanteringsklämmor

• 1/4 tum 360° svängbar bas

• Passar de flesta skrivbord

• Kompatibel med Kensingtons ekosystem

• Avtorkningsskydd

• Branschledande garanti
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Byggd för videokonferenser

Monteringslösning för mikrofoner, 
webbkameror och ljussystem 
(adaptrar för 3/8”, 1/4” och 5/8” 
ingår).

Höjdjusterbar

Förlängs från 508 till 762 mm 
(20 till 30 tum) för att passa 
standardkonfigurationer för 
webbkameror, mikrofoner och ljus.

Kabelhanteringsklämmor

Håller vanprydande kablar i ordning 
och borta från arbetsplatsen – 
vilket möjliggör en ren och prydlig 
videokonferensmiljö.

1/4 tum 360° svängbar bas

Ger flexiblare placering för 
webbkameror och ljus så att du alltid 
kan få rätt vinkel.

Passar de flesta skrivbord

Fäster i sidan på skrivbord och 
plattformar från 12,7 till 88,9 mm 
(0,5 till 3,5 tum) för att ge stabilt och 
organiserat stöd åt tillbehör – och 
mer utrymme på skrivbordet.

Kompatibel med Kensingtons 
ekosystem

Kombineras med andra tillbehör 
som en webbkamera (W2000) eller 
ringbelysning (L1000).

77 mm

50,6 mm



Tekniska  
specifikationer

Materialspecifikationer

C-klämma  Aluminum med skruvknopp 
(knopp: ABS, bult: stål, panel: aluminium)

Armar Stål

Kabelhanteringsklämmor ABS

Adaptrar Stål

Svängning Aluminium (med bult: stål och fästhuvud: ABS)

Produktens mått

C-klämma 50,6 x 93,5 mm (1,9 x 3,6 tum)

Stöd för skrivbordsstorlek Min. 5 mm, max. 85 mm

Armar Min. 508 mm, max. 762 mm

Enhetens mått Se ovan

Enhetens vikt 550 g (inklusive tillbehör 695 g)

Förpackningens mått

Typ av förpackning  Kartong för detaljhandel

Förpackningens mått 627 x 106 x 25 mm (24,69 x 4,17 x 2,56 tum)

Förpackningens vikt 0,94 kg (2,07 lbs)

Förpackningens innehåll  C-klämma, kabelhanteringsklämma, 
Adapter 3/8” till 1/4” gängfäste, 
Adapter 3/8” to 5/8” gängfäste, kulhuvud, 
Instruktionsguider, garanti, ProVC-insats, 
Överensstämmelsedokument

Ytterförpackning 645 x 230 x 150 mm (25,39 x 9,06 x 5,91 tum)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse  EU REACH

Garanti   2 års begränsad – globalt
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