
Thin Client houder - VESA montage steun

Productcode: ACCSMNT

Deze monteerbare houder voor thin clients is een uitstekende ruimtebesparende oplossing omdat u uw 
thin-client pc of docking station kunt monteren voor een netjes georganiseerd werkplek.

De veelzijdige dubbelzijdige VESA-montagesteun biedt diverse installatieopties: u kunt uw thin-client 
pc of dock aan de achterkant van uw scherm of onder uw bureau bevestigen of aan een monitorarm 
vastklemmen. De steun is compatibel met 75x75 en 100x100 VESA-montage, en dus geschikt voor de 
meeste schermen en monitor armen.

Deze verstelbare steun is ideaal voor een Intel® NUC, Mac Mini, de meeste kleine CPU's, thin clients, 
docking stations of USB hubs die in de steun met verstelbare breedte passen (17 mm tot 70 mm). De 
maximale belasting is 5 kg. De houder heeft ook een verstelbare riem zodat u uw apparaten veilig 
kunt bevestigen en rubberen strips voor producten op niet-parallelle oppervlakken.

Het open frame design van de steun biedt onbeperkte toegang tot uw computer.

De ACCSMNT wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen



• Creëer een netjes georganiseerde werkplek in kantoren, bedrijven, commerciële omgevingen en 
instellingen

• Optimaliseer uw thuiskantoor door uw bureauruimte te maximaliseren

Eigenschappen

• Bespaar ruimte en verminder kabelwarboel door uw thin-client pc of docking station aan de 
achterkant van uw scherm te bevestigen, aan een monitorarm vast te klemmen, onder uw bureau of 
aan de muur te monteren

• De maximale belasting is 5 kg

• Breedte verstelbaar van 17 mm tot 70 mm

• Compatibel met 75x75 en 100x100 VESA-montage

• Rubberen strips om beschadiging van uw apparaat te voorkomen

• Bevestig uw apparaat veilig met de verstelbare riem

• Gemakkelijk toegang tot uw computer dankzij het open frame design

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Ja

Montage-opties Achterkant van scherm, onder desktop of vastgeklemd 
aan montagepaal voor het scherm

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie De verstelbare steun is ontworpen voor kleine CPU's, 
thin clients, docking stations of USB hubs die in de steun 
met verstelbare breedte passen (17 mm tot 70 mm).

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Type behuizing Staal en kunststof

Lengte product 4.6 in [11.8 cm]

Breedte product 3.1 in [80 mm]

Hoogte product 3.7 in [95 mm]

Gewicht product 23.5 oz [666 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.1 in [13 cm]

Package Height 3.7 in [95 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

27.4 oz [776 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - montagebeugel

1 - verstelbare riem

1 - beugel voor stangmontage

6 - plakstrips

2 - M5x25 mm schroeven

8 - M4x12 mm schroeven

4 - M4 moeren

4 - schroeven

4 - onderlegringen

1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


