Stativ för dubbla skärmar - vertikal
Produkt ID: ARMBARDUOV

Detta stabila och slimmade stativ för dubbla skärmar lyfter två skärmar från skrivbordet eller bordet
för att spara plats och öka produktiviteten. Med sin stål konstruktion står det fristående skärmstativet
säkert och håller två skärmar vertikalt, var och en upp till 27".
Stativet för dubbla skärmar håller två skärmar, en ovanför den andra, i en vertikal konfiguration. Du
kan arbeta bekvämare och reducera belastning på nacke och ögon utan att behöva titta åt sidan för
att jämföra filer eller granska referensmaterial på dina skärmar. Det är idealiskt för flera tillämpningar
inklusive webbdesign, kodning, skapa och granska filer och mycket mer. Skärmmonteringen sparar
värdefullt skrivbordsyta och låter dig arbeta utan stök, vilket är ett välkommet tillägg i flera
kontorsmiljöer inklusive företag-, hälsovård- och finans-miljöer. Du kan vid behov justera höjden på
skärmarna längs med stolpen på 818 mm.
Skärmstativet ger mjuk och enkel +- 45° lutning och +- 45° vridning så att det är enkelt att hitta den
perfekta vinkeln. Den kan också rotera 360° för flexibiliteten med porträtt- och landskapsvisning.
Det kraftiga skärmstativet i stål håller dina skärmar säkert på plats för att skydda din investering och
ge långvarig stabilitet. Stativet för dubbla skärmar stöder två skärmar 13"-27" (330-686 mm) och 10
kg per skärm. Ytan har en puderbeläggning för att motstå rispor.
För enklare montering har VESA-monteringen hack så att du kan ställa in skruven i förväg, föra in
skärmen och sedan dra åt skruven. För att hålla arbetsytan fri från stök har skärmstativet även
kabelklämmor som håller kablarna ur synhåll.
ARMBARDUOV täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Stapla skärmarna för webbdesign eller kodning
• Öka bekvämligheten när du arbetar med två skärmar för att skapa filer eller jämföra dokument
• Öka din produktivitet i kontorsmiljöer inklusive företag, hälsovård, finans och mäklare
• Spara plats på hemmakontoret

Funktioner
• Montera två skärmar vertikalt för att spara plats och öka din komfort
• Det fristående skärmstativet stöder två skärmar på upp till 27" (686 mm) och 10 kg per skärm
• Kraftig stålkonstruktion
• Höjden på skärmarna kan justeras längs med stolpen på 818 mm
• Justera skärmvinkeln enkelt med +- 45° lutning och +- 45° vridning
• Full rotation i 360°
• Kabelhantering

Hårdvara
Garantipolicy

5 Years

Väggmonterbar

Nej

# skärmar som stöds

2

Inpassning

Vertical

Monteringsalternativ

Skrivbordsstativ

VESA-hålmönster

75x75 mm
100x100 mm

Prestanda
Viktkapacitet

22.1 lb [10 kg]

Minsta displaystorlek

13"

Maximal skärmstorlek

27in

Fits UltraWide Displays Ja
Lutning

+ 45° / - 45°

Vridning/pivotering

+45° / -45°

Skärmrotation

360°

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

17.1 in [43.4 cm]

Produktbredd

12.4 in [31.6 cm]

Produkthöjd

32.2 in [81.8 cm]

Produktvikt

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]

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 10.7 lb [4.8 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

lägre påle
övre påle
basplatta
VESA-skärmmonteringar
pålkontakt
klämmor för kabelhantering
skydd

3 mm insexnyckel
5 mm insexnyckel
6 mm insexnyckel
M4x12 mm skruvar
M5x12 mm skruvar
Brickor
Instruktionsbok

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

