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Een multifunctionele 
standaard voor uw 
accessoires voor 
videovergaderingen.

De A1010 Telescoping Desk Stand van Kensington is een 
professionele bureaubevestiging voor die is geoptimaliseerd 
voor microfoons, webcams en verlichtingssystemen. 
Het is het perfecte accessoire om uw opstelling voor 
videovergaderingen opgeruimd en professioneel te 
houden. De verstelbare hoogte, antislipbasis en klem 
voor kabelmanagement zorgen voor een productieve en 
opgeruimde werkplek.

Producteigenschappen:

• Ontworpen voor videovergaderingen

• In hoogte verstelbaar

• Klem voor kabelmanagement

• Antislipbasis van 178 mm

• Compatibel met Kensington-ecosysteem

• Bescherming bij afvegen

• Toonaangevende garantie
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Ontworpen voor videovergaderingen

Bevestigingsoplossing 
voor microfoons, webcams 
en verlichtingssystemen 
(3/8"-schroefbevestiging; 1/4"- en 
5/8"-adapters zijn inbegrepen).

In hoogte verstelbaar

Kan worden uitgeschoven van 
304,8 mm tot 482,6 mm om 
plaats te bieden aan verschillende 
configuraties van webcam, 
microfoon en verlichting.

Klem voor kabelmanagement

Houdt lelijke kabels bij elkaar en 
uit uw werkruimte voor een nette 
en opgeruimde opstelling voor 
videovergaderingen.

Antislipbasis van 178 mm

Houdt uw standaard en accessoires 
stabiel tijdens gebruik

Compatibel met Kensington-
ecosysteem

Te combineren met andere 
accessoires zoals een Webcam 
(W2000 & W2050) of Ring Light 
(L1000).



Technische  
specificaties

Materiaalspecificaties

Basis Staal met zwarte poedercoating

Armen Staal met zwarte poedercoating en zwart plastic

Klemmen voor kabelmanagement Zwart plastic

Adapters Gegalvaniseerd staal

Afmetingen product

Basis 178 mm

Armen 304,8 mm uitschuifbaar tot 482,6 mm

Afmetingen eenheid  Niet uitgeschoven: 180 x 318 mm 
Uitgeschoven: 180 x 483 mm

Gewicht eenheid 907 g

Afmetingen verpakking

Type verpakking Retail-doos

Afmetingen verpakking 292 x 197 x 44,5 mm

Gewicht verpakking 1089 g

Inhoud verpakking  Basis, uitschuifbare arm, klem voor kabelmanagement, 
3/8” naar 1/4” adapter voor schroefbevestiging 
3/8” naar 5/8” adapter voor schroefbevestiging 
schroef voor armbevestiging, inbussleutel, 
instructiehandleiding, garantie, ProVC-bijsluiter.

Masterverpakking 345 x 210 x 282 mm

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Certificeringen en compliance  ACCO RSL, Amazon ISTA 6A

Garantie   2 jaar beperkte garantie - wereldwijd

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam 
ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO 
Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-
logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT36669NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 

A1010 Telescoping Desk Stand 
Artikelnummer: K87651WW | UPC-code: 0 85896 87651 9


