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Ett mångsidigt 

fäste för dina 

videokonferenstillbehör.

Kensington A1020 boom arm är en flexibel 
monteringslösning för mikrofoner, webbkameror och 
ljussystem – det perfekta tillbehöret för att hålla din 
videokonferensmiljö i ordning och professionell. A1020 
passar olika skrivbord, mikrofoner, kameravinklar 
och ljusbehov för att stödja en prydlig och produktiv 
arbetsplats.

Egenskaper inkluderar:

• Byggd för videokonferenser

• Justerbar arm med interna fjädrar

• 360° svängbar bas

• C-klämma av proffskvalitet

• Kabelhanteringskanal

• Kompatibel med Kensingtons ekosystem

• Avtorkningsskydd

• Branschledande 2-årig garanti
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Byggd för videokonferenser

En flexibel monteringslösning för 
mikrofoner, webbkameror och ljus 
med gängfästalternativ för 3/8”,  
1/4” och 5/8”.

Justerbar arm med interna fjädrar

Justera enkelt efter din specifika 
behov av höjd, räckvidd och 
svängbarhet.

360° svängbar bas

Rotera enkelt hela bomarmen.

C-klämma av proffskvalitet

Garanterar en stabil upplevelse för 
alla anslutna tillbehör.

Kabelhanteringssystem

Håller arbetsplatsen i ordning.



Tekniska  
specifikationer

Materialspecifikationer

C-klämfästen  Svart pulverytbelagt stål, svart plast,  
galvaniserat stål

Armar Svart ytbelagd aluminium, svart plast

Kabelhanteringsklämmor Svart plast

Ledjustering Stål/svart plast

Interna fjädrar Stål

Adaptrar Galvaniserat stål

Produktens mått

C-klämma 76 x 54 x 216 mm (3 x 2,1 x 8,5 tum)

Stöd för skrivbordsstorlek 10 till 60 mm (0,4 till 2,3 tum)

Armar 46 x 23 x 950 mm (1,8 x 0,9 x 37,4 tum)

Enhetens mått 61 x 71 x 1095 mm (2,4 x 2,8 x 43,1 tum)

Enhetens vikt 1,36 kg (3 lbs)

Förpackningens mått

Typ av förpackning  B2B, brun låda, icke-FSC

Förpackningens mått 645 x 340 x 1095 mm (25,4 x 13,4 x 4,1 tum)

Förpackningens vikt 447,5 g (15,8 oz)

Förpackningens innehåll  C-klämma, boom arm, påklämbar kabelhållare, 
3/8” till 1/4” gängfästadapter 
3/8” to 5/8” gängfästadapter, fästskruv, 
fästplåt, instruktionsguide, garanti, 
ProVC-insats.

Ytterförpackning 1000 x 275 x 285 mm (39,4 x 10,8 x 11,2 tum)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse  ACCO RSL, Amazon ISTA 6A

Garanti   2 års begränsad – globalt
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