
Hållare för tunn klient - VESA-monteringshållare

Produkt ID: ACCSMNT

Frigör arbetsyta med denna hållare för tunn klient, en utmärkt platsbesparande lösning för montering 
av tunn klient-PC eller dockningsstation.

Detta mångsidiga och dubbelsidiga VESA-fäste erbjuder flera installationsalternativ av din tunna 
klient-dator eller docka - på baksidan av bildskärmen eller under skrivbordet eller fäst med klämma på 
skärmstolpen. Hållaren klarar av VESA-storlekar på 75x75 och 100x100 vilket omfattar de flesta 
bildskärmar och bildskärmsfästen.

Denna justerbara hållare är perfekt för montering av Intel® NUC, Mac Mini, de vanligaste 
CPU-enheterna, tunna klienter, dockningsstationer eller USB-hubbar som passar in i den justerbara 
hållaren (0,7" till 2,8"/ 17 mm till 70 mm). Datormonteringsfästet är också utmärkt för montering av 
andra enheter bakom skärmar som trådlösa routrar, modem, videoförlängare och digitala 
skyltmediaspelare. Hållaren stöder en totalvikt på upp till 5kg. En justerbar rem medföljer för att hålla 
dina enheter på plats samt gummidynor för att säkra dina enheter på lutande ytor.

Den öppna ramen ger dig obegränsad datoråtkomst.

ACCSMNT stöds av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis, livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning



• Skapa rena arbetsytor i kontor, företag, kommersiella och institutionella miljöer

• Uppgradera ditt hemkontor genom att maximera din skrivbordsyta

Funktioner

• Frigör utrymme och minska kabelstrulet genom att montera din tunna klientdator eller 
dockningsstation på baksidan av bildskärmen, med en klämma på skärmmonteringsstolpen, under 
skrivbordet eller mot väggen.

• Stöder en totalvikt på upp till 5kg

• Justerbar bredd från 17 mm till 70 mm

• 75x75 och 100x100 VESA-monteringskompatibilitet

• Gummi kuddar för att skydda dina enheter

• Säkra din enhet med det justerbara bandet

• Enkel tillgång till datorn tack vare den öppna ramkonstruktionen

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Ja

Monteringsalternativ Baksidan av bildskärmen, under skrivbordet eller 
fastspänd på skärmmonterad påle

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Den justerbara hållaren är avsedd för små CPU:er, 
tunna klienter, dockningsstationer eller USB-hubbar som 
passar inom fästets justerbara bredd: 17 mm till 70 
mm.

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål och plast



Produktlängd 4.6 in [11.8 cm]

Produktbredd 3.1 in [80 mm]

Produkthöjd 3.7 in [95 mm]

Produktvikt 23.5 oz [666 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.1 in [13 cm]

Package Height 3.7 in [95 mm]

Fraktvikt (förpackning) 27.4 oz [776 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Monteringsfäste

1 - justerbar rem

1 - stolpmontering

6 - dynor

2 - M5x25 mm-skruvar

8 - M4x12 mm skruvar

4 - M4-muttrar

4 - Skruvar

4 - Brickor

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


