
VESA monitor arm adapter - Premium

Productcode: APLVESAMNTP

Bespaar ruimte met deze hoogwaardige VESA monitor adapter door uw scherm aan een van onze 
hoogwaardige monitor armen te bevestigen.

Gebruik de monitor standaardadapter om uw voor VESA-montage geschikte monitor (75x75, 
100x100) tot 34" te monteren. U kunt ook uw Apple Cinema-, 24 inch iMac- of Thunderbolt-scherm 
monteren die een verwijderbare standaard of geïntegreerde VESA-montageadapter hebben. De 
aantrekkelijke zilveren afwerking past bij uw Apple producten.

De computer monitor arm adapter maakt het gemakkelijk om uw schermstand te veranderen, zodat u 
comfortabeler kunt werken. Hiermee kunt u uw scherm 360° roteren en soepel kantelen tussen +90° 
en -15°.

The VESA beugel voor stangmontage adapter kan met duimschroeven eenvoudig aan VESA-schermen 
worden bevestigd. Ook wordt gereedschap meegeleverd voor de bevestiging van Apple iMac's, 
Cinema-schermen of Thunderbolt-schermen aan de arm. Het druk- & klikdesign is volledig compatibel 
met andere hoogwaardige monitor armen.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De APLVESAMNTP heeft 10 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Bevestig uw voor VESA-montage geschikte scherm, iMac, Apple Cinema- en Thunderbolt-schermen 
aan een monitor arm

• De aantrekkelijke zilveren afwerking van dit product, samen met de andere hoogwaardige 
montagesystemen van StarTech.com zijn ideaal voor klantgerichte omgevingen zoals wachtruimtes, 
lobby's en winkels

Eigenschappen

• Gemakkelijke druk- & klikontwerp voor eenvoudige installatie met ons assortiment van 
hoogwaardige schermmontagesystemen

• Inclusief bevestigingsmaterialen voor een iMac-, Apple Cinema- of Thunderbolt-scherm

• Verstelbare monitorstandaard met diverse instelbare posities en kijkhoeken

• DUAL PURPOSE MONITOR BRACKET KIT: Use as Apple monitor mount bracket or universal VESA 
75x75/100x100mm compatible monitor mount adapter designed for use w/ StarTech.com premium 
monitor mounts & arms

• STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter 
is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech 
support

Hardware

Garantiebeleid 10 Years

Aantal ondersteunde 
schermen

1

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Prestaties

Maximale 
schermgrootte

34"



Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Kantelen +90° / -15°

Pannen +180° / -180°

Schermrotatie 360°

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, 
gebogen en extra brede schermen, met een 
maximumgewicht van 14 kg. Als u een extra breed 
scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de 
arm ultrabrede schermen met een maximumbreedte van 
66 cm.

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Staal

Lengte product 4.7 in [120.0 mm]

Breedte product 4.7 in [120.0 mm]

Hoogte product 3.3 in [85.0 mm]

Gewicht product 20.3 oz [575.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 4.9 in [125.0 mm]

Package Width 4.9 in [125.0 mm]

Package Height 3.5 in [90.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

22.9 oz [650.0 g]

Wat wordt er 



meegeleverd

Meegeleverd 1 - VESA-montage

1 - Flens

1 - toegangskaart

4 - Kunststofdoppen

4 - duimschroeven

1 - Torx-gereedschap

1 - 3 mm inbussleutel

1 - 4 mm inbussleutel

2 - M6 x 16 mm schroeven

1 - handleiding

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


