Stativ för dubbla skärmar - Horisontell - Svart
Produkt ID: ARMBARDUO

Öka din produktivitet och frigöra skrivbordsyta med detta stativ för dubbla skärmar. Med den
fristående monteringen kan du använda två skärmar på upp till 24 tum, sida vid sida, på en och
samma bas som du kan placera på praktiskt taget vilken arbetsyta som helst. Den svarta finishen
kompletterar din kontorsinredning.
Installera en arbetsstation med dubbla bildskärmar med detta VESA-monitorstativ (75x75, 100x100
mm) för att multitaska snabbare och öka produktiviteten. Jämför och redigera filer enkelt på två
skärmar. Rotera dina bildskärmar 360 grader för stående eller liggande vy.
Maximera skrivbordsyta med detta stativ för dubbla skärmar Dess tvärslådesign gör det enkelt att
montera två platta bildskärmar. Skärmstället har ett platt bakstycke i låg profil så att du kan placera
dina skärmar mot en vägg för att frigöra utrymme.
Tvärslådesignen på detta stativ för dubbla skärmar håller dina bildskärmar perfekt anpassade för
bekväm användning. Du kan anpassa positionen på dina skärmar med +/- 15 graders lutning. Du kan
även justera höjden på skärmarna längs med stolpen upp till 40,5 cm.
Det robusta skärmstativet i stål och aluminium ger din arbetsstation stabilitet. Den robusta
plattformen medger även flexibel användning som en tillfällig arbetsplats, till exempel för att göra
presentationer i styrelserummet.
ARMBARDUO täcks avStarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Använd två skärmar på din arbetsstation för att bli klar med dina uppgifter snabbare
• Maximera din skrivbordsyta genom att montera båda dina skärmar på en enda bas.
• Lågprofilbas med attraktiv svart färg som fungerar bra i kontor och öppet landskap

Funktioner
• Förbättra produktiviteten och frigör utrymme genom att montera två skärmar på upp till 24 tum
• Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda
skärmar med maximal bredd på 26,3 tum/66,8 cm)
• Fristående skärmstativ med tvärslådesign håller skärmarna på plats
• Enkel höjdjustering längs stången och +/- 15 graders lutning för anpassad visning
• Stativet i stål och aluminium stöder VESA 75x75, 100x100 och klarar bildskärmar på 8 kg vardera

Hårdvara
Garantipolicy

5 Years

Väggmonterbar

Nej

# skärmar som stöds

2

Ledad

Nej

Monteringsalternativ

Skrivbordsstativ

VESA-hålmönster

75x75 mm
100x100 mm

Prestanda
Viktkapacitet

17.7 lb [8 kg]

Maximal skärmstorlek

24in

Höjdjustering

Ja

Maximal höjd

15.9 in [40.5 cm]

Lutning

+/-15

Vridning/pivotering

360° för varje skärm

Färg

Svart

Kabinettyp

Steel, Aluminum and Plastic

Produktlängd

37.4 in [95 cm]

Produktbredd

7.1 in [18 cm]

Produkthöjd

16.1 in [41 cm]

Produktvikt

13.6 lb [6.2 kg]

Package Length

12.0 in [30.5 cm]

Package Width

28.2 in [71.7 cm]

Package Height

4.8 in [12.1 cm]

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 16.4 lb [7.4 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

pelare
basplatta
M6x15 skruvar
kabelhanteringsklämma (pelare)
pelarlock
höjdjusteringsring
tvärstång
VESA-skärmmonteringar
M4x12 skruvar
M4x30 skruvar
plastbrickor

insexnyckel (3 mm)
insexnyckel (4 mm)
kabelhanteringsklämmor (tvärstång)
Instruktionsbok

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

