
Algemene informatie

Met deze luidsprekerbureausteun voor Amazon Echo Dot 
kunt u uw luidspreker op uw werkplek plaatsen precies waar 
u wilt.
Sterk en stevig maar discreet 
Deze stalen bureausteun is sterk genoeg om een 
luidspreker met een maximum gewicht van 1,0 kg te dragen 
en biedt alle ondersteuning die u nodig hebt. Hij is 
gepoedercoat ter bescherming tegen krassen en roest.
Het discrete ontwerp zorgt ervoor dat de algehele uitstraling 
van uw Dot behouden blijft.
Eenvoudig te installeren
Het installeren van de steun is werkelijk zeer eenvoudig en 
snel en zorgt voor bescherming van uw Dot te midden van 
de georganiseerde chaos op uw bureau.

Eigenschappen

• Compatibel met Amazon Echo Dot
• Stalen constructie voor zware toepassingen - voor een 
betere bescherming van de luidspreker dan kunststof 
modellen
• Gepoedercoat - om krassen en roest te voorkomen
• Eenvoudige installatie

Specificaties

Suitable for: Amazon Echo Dot
Max. gewicht: 1 kg
Kleur: Zwart
Materiaal: Steel
Type speaker: Kleine Speaker
Max. afstand tot de muur: 74 mm
Toepassing: Bureau
Functionaliteit: Vast

Verkoopinformatie

Ordercode: SPMT3350BK
Productomschrijving: Bureaustandaard voor luidspreker 

| Amazon Echo Dot | Draagbaar | 
Max. 1 kg

Verpakking: Giftbox
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 100x100x80 162 gr.
80 420x415x425 13820 gr.
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Inhoud verpakking

Luidsprekersteun
Montagemateriaal
Snelstartgids

Bureaustandaard voor luidspreker | Amazon Echo Dot | 
Draagbaar | Max. 1 kg

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch 
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 13/01/2019 06:04:24
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