Dual-Monitor standaard - verticaal
Productcode: ARMBARDUOV

Met deze stevige en slanke dubbele monitor standaard kunt u twee schermen boven het oppervlak
van uw bureau of tafel monteren, om ruimte vrij te maken en uw productiviteit te verhogen. Aan de
stalen constructie van deze vrijstaande monitor standaard kunnen twee beeldschermen, elk tot 27
inch, verticaal boven elkaar worden bevestigd.
De dubbele monitor standaard houdt twee schermen, boven elkaar, in een verticale positie. U kunt
comfortabeler werken, nek- en oogbelasting verminderen zonder van links naar rechts te moeten
kijken bij het vergelijken van bestanden of het doorlezen van referentiemateriaal op uw schermen. De
standaard is ideaal voor talrijke toepassingen inclusief webdesign, codering, maken en bekijken van
bestanden en nog veel meer. De monitor standaard maakt waardevolle bureauruimte vrij, waardoor u
netjes kunt werken - een welkome aanvulling in talrijke kantoren in bedrijven, zorg- en financiële
instellingen. Indien nodig, kunt u ook de hoogte van de schermen aanpassen, langs de 81,8 cm lange
stang.
De monitor standaard kan soepel en probleemloos +45°/-45° worden gekanteld en +45°/-45° worden
gedraaid, waardoor schitteringen op het scherm gemakkelijk kunnen worden verminderd en de ideale
kijkhoek kan worden ingesteld. Hij kan ook 360° worden geroteerd om bestanden in liggend of staand
formaat te bekijken.
De sterke stalen monitor standaard houdt uw schermen veilig op hun plaats, ter bescherming van uw
investering en voor duurzame stabiliteit. De dubbele monitor standaard ondersteunt twee schermen
van 13 tot 27 inch (33 tot 68,6 cm) en een gewicht tot 10 kg per scherm. Het oppervlak heeft een
poedercoating om krassen te helpen voorkomen.
Om de montage te vereenvoudigen, heeft de VESA-montagesteun inkepingen waarmee u de
montageschroef vooraf kunt instellen, dan het scherm op zijn plaats kunt schuiven en ten slotte de
schroef kunt vastdraaien. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm
kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.
De ARMBARDUOV wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische

ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Zet uw schermen boven elkaar, ideaal voor webdesign of codering
• Verhoog uw comfort door met twee schermen te werken voor het maken van bestanden of het
vergelijken van documenten
• Verhoog uw productiviteit op kantoor in bedrijven, zorg- en financiële instellingen en
makelaarskantoren.
• Maak ruimte vrij in uw thuiskantoor

Eigenschappen
• Monteer twee schermen verticaal om ruimte vrij te maken en uw comfort te verhogen
• Vrijstaande monitor standaard ondersteunt twee schermen tot 27 inch (68,6 cm) en een gewicht tot
10 kg
• Hoogwaardige staalconstructie
• De hoogte van de schermen kan worden ingesteld langs de 81,8 cm lange stang
• Pas uw schermhoek eenvoudig aan met +45°/-45° kantelen en +45°/-45° draaien
• Volledige 360° rotatie
• Kabelbeheer

Hardware
Garantiebeleid

5 Years

Wandmonteerbaar

Nee

Aantal ondersteunde
schermen

2

Stand

Verticaal

Montage-opties

Bureaustandaard

VESA
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen

22.1 lb [10 kg]

Minimale
schermgrootte

13"

Maximale
schermgrootte

27in

Fits UltraWide Displays Ja
Kantelen

+ 45° / - 45°

Zwenken / draaien

+45° / -45°

Schermrotatie

360°

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Lengte product

17.1 in [43.4 cm]

Breedte product

12.4 in [31.6 cm]

Hoogte product

32.2 in [81.8 cm]

Gewicht product

8.9 lb [4.0 kg]

Package Length

12.9 in [32.8 cm]

Package Width

18.2 in [46.3 cm]

Package Height

4.3 in [10.9 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

10.7 lb [4.8 kg]

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd
Meegeleverd

onderste stang
bovenste stang
grondplaat
VESA monitor bevestiging
stangverbinding
kabelbeheerklemmen
dop
3 mm inbusschroef
5 mm inbussleutel
6 mm inbussleutel
M4x12 mm schroeven
M5x12 mm schroeven
Onderlegringen
Handleiding

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

