
Dual monitor arm - horizontaal - zwart

Productcode: ARMBARDUO

Verhoog uw productiviteit en maak bureauruimte vrij met deze dubbele monitor arm. Met de 
vrijstaande monitor arm kunt u twee schermen tot 24", naast elkaar installeren, op één standaard die 
in bijna elke werkomgeving kunt plaatsen. De zwart afwerking past perfect bij uw kantoordecor.

Installeer een dual-monitor werkstation met deze VESA monitor arm (75x75, 100x100 mm) om 
sneller te multitasken en uw productiviteit te vergroten. Vergelijk en bewerk bestanden eenvoudig op 
twee schermen. Draai uw schermen 360° voor staand of liggend formaat.

Maximaliseer uw bureauoppervlak met een dubbele monitor arm. Door het dwarsbalkontwerp kunt u 
gemakkelijk twee platte schermen monteren. De monitor arm heeft een platte, low-profile achterkant 
waardoor u uw schermen tegen een kantoorwand of cubiclewand kunt plaatsen om ruimte vrij te 
maken.

Het dwarsbalkontwerp van de dubbele monitor arm zorgt ervoor dat uw schermen perfect zijn 
uitgelijnd voor optimaal kijken. U kunt uw schermen +/-15° kantelen. U kunt ook de hoogte van de 
schermen langs de stang aanpassen, tot 40,5 cm.

De robuuste stalen en aluminium monitor arm biedt een stabiele configuratie voor uw werkstation. Het 
stevige platform kan ook flexibel worden gebruikt als een tijdelijke configuratie, bijvoorbeeld voor 
presentaties in de vergaderruimte.

De ARMBARDUO wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning vanStarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Voeg twee schermen toe aan uw werkstation om uw werk sneller te voltooien

• Maximaliseer uw bureauruimte door beide schermen op één basis te monteren

• Compacte basis met aantrekkelijke zwarte afwerking werkt prima in kantoren of cubicles

Eigenschappen

• Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door twee beeldschermen op een hoogte tot 60 cm te 
monteren

• Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede 
schermen tot 66,8 cm/26,3")

• Vrijstaande monitor arm met dwarsbalk-ontwerp houdt monitoren uitgelijnd

• Eenvoudig langs de stang in hoogte verstelbaar en +/- 15° kantelen voor een aangepaste kijkhoek

• Stalen en aluminium arm ondersteunt VESA 75x75, 100x100 en een maximumgewicht van 8 kg per 
scherm

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Nee

Scharnierend Nee

Aantal ondersteunde 
schermen

2

Montage-opties Bureaustandaard

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm



Prestaties

Draagvermogen 17.6 lb [8 kg]

Maximale 
schermgrootte

24in

Hoogte verstelling Ja

Maximumhoogte 15.9 in [405 mm]

Kantelen +/-15

Zwenken / draaien 360° bij elk scherm

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof

Lengte product 37.4 in [95 cm]

Breedte product 7.1 in [18 cm]

Hoogte product 16.1 in [41 cm]

Gewicht product 13.6 lb [6.2 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 12.0 in [30.5 cm]

Package Width 28.2 in [71.7 cm]

Package Height 4.8 in [12.1 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

16.4 lb [7.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - stang

1 - grondplaat



3 - M6x15 schroeven

1 - kabelmanagement klem (stang)

1 - dop voor stang

1 - ring voor hoogteverstelling

1 - dwarsbalk

2 - VESA monitor bevestiging

8 - M4x12 schroeven

8 - M4x30 schroeven

8 - kunststof afstandsringen

1 - inbussleutel (3 mm)

1 - inbussleutel (4 mm)

2 - kabelmanagement klemmen (dwarsbalk)

1 - Handleiding

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


