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Een professionele 
bevestiging voor 
uw accessoires voor 
videovergaderingen.

De A1000 Telescoping C-Clamp van Kensington is een 
professionele bureaubevestiging voor microfoons, webcams 
en verlichtingssystemen. Het is het perfecte accessoire 
om uw opstelling voor videovergaderingen opgeruimd 
en professioneel te houden. De verstelbare hoogte, 360° 
draaiende standaard en klemmen voor kabelmanagement 
zorgen voor een productieve en opgeruimde werkplek.

Producteigenschappen:

• Ontworpen voor videovergaderingen

• In hoogte verstelbaar

• Klemmen voor kabelmanagement

• 360° draaiende standaard van 1/4"

• Past op de meeste bureaus

• Compatibel met Kensington-ecosysteem

• Bescherming bij afvegen

• Toonaangevende garantie
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Ontworpen voor videovergaderingen

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

In hoogte verstelbaar

Kan worden uitgeschoven van 
508-762 mm om plaats te bieden 
aan standaard configuraties van 
webcams, microfoons en verlichting.

Klemmen voor kabelmanagement

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

360° draaiende standaard van 1/4"

Biedt meer flexibiliteit bij het 
positioneren van webcams en 
verlichting zodat u elke keer de 
perfecte hoek te pakken krijgt.

Past op de meeste bureaus

Kan worden bevestigd aan de zijkant 
van bureaus en platforms van 
12,7-88,9 mm voor een stabiele en 
opgeruimde ondersteuning van uw 
accessoires en meer ruimte op uw 
bureau.

Compatibel met Kensington-
ecosysteem

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

77 mm

50,6 mm



Technische  
specificaties

Materiaalspecificaties

C-klem  Aluminium met schroefknop 
(knop: ABS, bout: staal, paneel: aluminium)

Armen Staal

Klemmen voor kabelmanagement ABS

Adapters Staal

Draaistandaard Aluminium (met bout: staal en bevestigingshoofd: ABS)

Afmetingen product

C-klem 50,6 x 93,5 mm

Ondersteuning bureaugrootte Min. 5 mm, max. 85 mm

Armen Min. 508 mm, max. 762 mm

Afmetingen eenheid Zie bovenstaande

Gewicht eenheid 550 g (inclusief accessoires 695 g)

Afmetingen verpakking

Type verpakking  Retail-doos

Afmetingen verpakking 627 x 106 x 65 mm

Gewicht verpakking 0,94 kg

Inhoud verpakking  C-klem, klem voor kabelmanagement, 
Adapter 3/8" tot 1/4" schroefdraadbevestiging, 
Adapter 3/8" tot 5/8" schroefdraadbevestiging,  
balhoofd, Instructiehandleidingen, garantie,  
ProVC-informatie, Compliance-documenten

Masterverpakking 645 x 230 x 150 mm

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Certificeringen en compliance  EU REACH

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. CBT36664NL
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