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En profesjonell 
monteringsløsning 
for ditt 
videokonferanse-
tilbehør.

Kensington A1000 teleskop C-klemme er en profesjonell 
skrivebordsmontering for mikrofoner, webkameraer 
og lyssystemer – og et perfekt tilbehør for å holde 
videokonferanse-oppsettet organisert og profesjonelt. Det 
justerbare høydestativet, 360° svingfestet og klipset for å 
holde orden på kablene hjelper deg med å få et produktivt 
og ryddig arbeidsområde.

Egenskaper:

• Konstruert for videokonferanse

• Justerbar høyde

• Klips for å holde orden på kabler

• 1/4" 360° svingfeste

• Passer de fleste skrivebord

• Kompatibel med Kensington-økosystemet

• Beskyttelse mot rengjøring

• Bransjeledende garanti



Produkt-
ark
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Konstruert for videokonferanse

Monteringsløsning for mikrofoner, 
webkameraer og lyssystemer (3/8”, 
1/4” og 5/8” -adaptere inkludert).

Justerbar høyde

Utvides fra 508–762mm (20–30") for 
å støtte forskjellige konfigurasjoner 
av webkamera, mikrofon og 
belysning.

Klips for å holde orden på kabler

Holder ledninger organisert og borte 
fra arbeidsområdet – slik at du får 
et rent og ryddig videokonferanse-
oppsett.

1/4" 360° svingfeste

Gir mer fleksibel plassering for 
webkameraer og lys slik at du får en 
perfekt vinkel hver gang

Passer de fleste skrivebord

Kan festes på sidene til skrivebord 
og plattformer med en tykkelse på 
12,7–88,9 mm (0.5–3.5”) for en stabil 
og organisert støtte for tilbehør – og 
mer plass på skrivebordet.

Kompatibel med Kensington-
økosystemet

Kan kombineres med annet tilbehør, 
som et webkamera (W2000) eller 
ringlys (L1000).

77 mm

50,6 mm



Tekniske 
spesifikasjoner

Spesifikasjoner

C-klemme  Aluminium med skrueknott 
(knott: ABS, bolt: stål, panel: aluminium)

Armer Stål

Klips for å holde orden på kabler ABS

Adaptere Stål

Svingfeste Aluminium (med bolt: stål og monteringshode: ABS)

Dimensjoner

C-klemme 50,6 x 93,5 mm (1,9 x 3,6”)

Støttet skrivebordstørrelse Min. 5 mm, maks. 85 mm

Armer Min. 508 mm, maks. 762 mm

Dimensjoner Se ovenfor

Vekt 550 g (inkludert tilbehør 695 g)

Emballasje-dimensjoner

Emballasje-type  Detaljhandelsboks

Emballasje-dimensjoner 627 x 106 x 65 mm (24,69 x 4,17 x 2,56”)

Emballasje-vekt 0,94 kg (2,07 lbs)

Emballasje-innhold  C-klemme, klips for å holde orden på kabler, 
Adapter 3/8” til 1/4” -montering, 
Adapter 3/8” til 5/8” -montering, kulehode, 
Instruksjonsveiledninger, Garanti, ProVC-innlegg, 
Samsvarsdokumenter

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

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland Kina

Sertifiseringer og samsvar  EU REACH

Garanti:   2 års begrenset garanti – verdensdekkende
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