
Dual monitor arm - bureau monteerbaar - horizontale stang - doorvoergat of klem

Productcode: ARMBARDUOG

Met twee stabiele armen biedt deze dubbele monitor arm de mogelijkheid om meer bruikbare 
werkruimte te creëren omdat uw schermen naast elkaar op één basis zijn bevestigd. De monitor 
beugel heeft een platte achterkant zodat u uw schermen zo dicht mogelijk tegen een muur of 
cubicle-wand kunt plaatsen.

De computerschermsteun kan langs de stang in hoogte worden versteld. Dankzij de soepele +/- 30° 
kantelbeweging en +/- 30° zwenkbeweging kunt u eenvoudig de optimale kijkhoek instellen. U kunt 
uw scherm ook 360° roteren voor staand of liggend formaat, en met de microverstelknop kunt u uw 
schermen perfect uitlijnen.

De dubbele monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de bureauklem of 
doorvoergatadapter (inclusief bevestigingsmateriaal). Met de geïntegreerde kabelmanagement houdt 
u uw werkplek georganiseerd. Deze steun is geschikt voor de meeste bureaus, inclusief 
zit-sta-werkplekken.

Door toevoeging van twee schermen krijgt u extra schermruimte om multitasken te vereenvoudigen 
en uw productiviteit te maximaliseren.

De ARMBARDUOG wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  



Toepassingen

• Bevestig twee schermen aan één basis om bureauruimte te besparen

• Maximaliseer uw kantoorruimte met behulp van een dual-monitor werkplek tegen een muur of 
cubicle-wand

• Geschikt voor zit-sta-werkplekken, met de bureauklem of doorvoergat adapter

Eigenschappen

• Bespaar ruimte door twee schermen, tot 27 inch, op één basis te monteren (max. gewicht 8 kg)

• Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede 
schermen tot 58,4 cm/23")

• Werk comfortabel met verstelbare hoogte, +/- 30° kantelen, +/- 30° zwenken en 360° rotatie

• Veelzijdig gebruik met bureauklem of montage via doorvoergat

• Plaats schermen dicht bij een muur/cubicle-wand, dankzij een compact design

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Nee

Kabelbeheer Ja

Scharnierend Nee

Aantal ondersteunde 
schermen

2

Montage-opties Doorvoer, Klem

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Dikte 
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 10 - 80 mm

 Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm



 Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Prestaties

Algemene specificaties Stanghoogte: 360 mm

Reikwijdte dubbele arm: 835 mm

Draagvermogen 17.6 lb [8 kg]

Minimale 
schermgrootte

13"

Maximale 
schermgrootte

27in

Hoogte verstelling Ja

Maximumhoogte 14.3 in [364 mm]

Kantelen +  30° / - 30°

Zwenken / draaien +30° / -30°

Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof

Lengte product 34.3 in [87.0 cm]

Breedte product 5.3 in [13.5 cm]

Hoogte product 20.3 in [51.5 cm]

Gewicht product 10.8 lb [4.9 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 18.8 in [47.8 cm]

Package Width 9.8 in [24.8 cm]



Package Height 4.7 in [12.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

12.5 lb [5.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Kolom

2 - VESA adapters

2 - Kabelbeheerklemmen (kolom)

2 - Monitor armen

2 - Einddoppen

2 - Kabelbeheerklemmen (monitor arm)

2 - Dopschroeven

1 - Bureauklem

1 - Inbussleutel

1 - Inbusschroevendraaier

8 - M4x14 schroeven

8 - M5x14 schroeven

8 - Platte onderlegringen

1 - Adapter voor doorvoergat montage

1 - Montageplaat voor doorvoergat

5 - Anti-slip pads

1 - Handleiding

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


