
VESA skärmmonteringsadapter - Premium

Produkt ID: APLVESAMNTP

Spara utrymme med denna premium VESA skärmmonteringsadapter, genom att ansluta din skärm till 
ett av våra premium skärmfästen.

Använd denna skärmstativadapter för att montera din skärm med VESA-fäste (75 x 75, 100 x 100) 
upp till 34 tum. Du kan också montera din Apple Cinema-skärm, 24- eller 27-tums iMac, eller 
Thunderbolt-skärm som levererades med ett avtagbart stativ eller inbyggd VESA-monteringsadapter. 
Den attraktiva silverytan passar Apple-produkter.

Skärmmonteringsadaptern gör det enkelt att justera skärmens läge så att du kan arbeta bekvämare. 
Skärmen kan roteras 360° och lutas +90°/ -15°.

VESA stolpmonteringsadaptern är utrustad med skruvar som dras åt för hand för enkel installation på 
VESA-skärmar. Verktyg ingår också för att montera Apple iMacs, Cinema Displays eller 
Thunderbolt-skärmar på fästet. Snäppfästesdesignen är helt kompatibel med våra andra premium 
monitorarmar.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 
försäljning.

APLVESAMNTP täcks av StarTech.coms 10-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Montera din skärm med VESA-fäste, iMac-, Apple Cinema- eller Thunderbolt-skärm på en 
monitorarm

• Produktens attraktiva silverfinish tillsammans med övriga premiumfästen från StarTech.com är 
perfekta för kundinriktade miljöer som väntrum, lobbyer och detaljhandel

Funktioner

• Bekväm snäpp-och-klicka-design för enkel installation med vårt premiumsortiment av skärmfästen

• Inklusive hårdvara för montering av en iMac-, Apple Cinema- eller Thunderbolt-skärm

• Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller 
ultrabred, med en maximal vikt på 14 kg

• 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

Hårdvara

Garantipolicy 10 Years

# skärmar som stöds 1

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Maximal skärmstorlek 34"

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja



Lutning +90° / -15°

Panorering +180° / -180°

Skärmrotation 360°

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta 
skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 
14 kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående läge, 
stödjer fästet ultrabreda skärmar med en maximal bredd 
på 66 cm.

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Stål

Produktlängd 4.7 in [120.0 mm]

Produktbredd 4.7 in [120.0 mm]

Produkthöjd 3.3 in [85.0 mm]

Produktvikt 20.3 oz [575.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 22.9 oz [650.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - VESA-montering

1 - Fläns

1 - Åtkomstkort

4 - Plastskydd



4 - Tumskruvar

1 - Torxverktyg

1 - 3 mm insexnyckel

1 - 4 mm insexnyckel

2 - M6 x 16 mm skruvar

1 - Användarhandbok

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


