
Monitor standaard voor vier schermen - scharnierend

Productcode: ARMBARQUAD

Deze vrijstaande monitor standaard voor vier schermen maakt waardevolle bureauruimte vrij en 
vergroot uw productiviteit, door een meer comfortabele en productieve werkomgeving te creëren.  
Deze monitor arm is gemaakt van hoogwaardig staal en aluminium en aan deze stevige monitor 
standaard kunnen tot vier schermen boven uw bureau of een ander werkoppervlak worden 
opgehangen.

Maak bureauruimte vrij én geniet van een ergonomische werkplek. Deze computer monitor standaard 
ondersteunt vier schermen, elk 13 tot 27 inch (33 tot 68,6 cm) en een gewicht tot 8 kg.

Met de dubbele dwarsbalken kunt u aan deze monitor standaard vier schermen aan één basis 
bevestigen, die op uw bureau rust. Zo heeft u meer ruimte op uw bureau voor persoonlijke apparaten 
of voor het bekijken van papieren documenten. En met extra schermen heeft u voldoende 
schermruimte om gemakkelijk te multitasken - met vier schermen is het eenvoudiger om 
referentiemateriaal op diverse schermen te bekijken, terwijl u op een ander scherm aan een andere 
document werkt, waardoor u tijd bespaart of niet meer tussen documenten heen en weer hoeft te 
schakelen.

Met de monitor standaard kan uw schermpositie eenvoudig worden aangepast, met +45 °/-45 ° 
draaien, +45 °/-45 ° kantelen en volledige 360° rotatie. De structuur kan soepel en probleemloos en 
in elke richting worden geroteerd en gepositioneerd, waardoor schitteringen op het scherm 
gemakkelijk kunnen worden verminderd en de ideale kijkhoek kan worden ingesteld. Dankzij de 
microverstelling kunnen alle vier de beeldschermen precies worden uitgelijnd. U kunt ook de hoogte 
van de schermen aanpassen, langs de 81,8 cm lange stang.

De monitor standaard voor vier schermen is gemaakt van sterk staal en aluminium en heeft een 
stevige stalen basis. Het oppervlak heeft een poedercoating om krassen te helpen voorkomen. Om uw 
werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels 
netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMBARQUAD wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische 



ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Creëer een meer ergonomische werkplek op kantoor en in uw thuiskantoor

• Verhoog uw productiviteit met vier schermen

Eigenschappen

• Vrijstaande monitor standaard ondersteunt vier schermen, elk tot 27 inch (68,6 cm) en een gewicht 
tot 8 kg

• Robuuste stalen basis en sterke stalen en aluminiumconstructie voor optimale ondersteuning

• Door microverstelling kunnen vier schermen precies worden uitgelijnd

• De hoogte van de monitoren kan versteld worden langs de 81,8 mm staaf

• 360° rotatie, +90° / -90° draaien en +45°/-45° kantelen om de ideale kijkhoek in te stellen

• Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100

• Kabelbeheer

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Nee

Kabelbeheer Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

4

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm



100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen 17.6 lb [8 kg]

Minimale 
schermgrootte

13"

Maximale 
schermgrootte

27in

Hoogte verstelling Ja

Kantelen + 45° / - 45°

Zwenken / draaien +90° / -90°

Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Steel and Aluminum

Lengte product 34.8 in [88.5 cm]

Breedte product 12.4 in [31.6 cm]

Hoogte product 32.2 in [81.8 cm]

Gewicht product 19.0 lb [8.6 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 19.4 in [49.2 cm]

Package Width 13.0 in [33.0 cm]

Package Height 5.7 in [14.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

21.7 lb [9.8 kg]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - dwarsbalken

1 - grondplaat

1 - onderste stang

1 - bovenste stang

1 - stangverbinding

2 - kabelbeheerklemmen

1 - dop

1 - 3 mm inbusschroef

1 - 5 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

16 - M4x12 mm schroeven

16 - M5x12 mm schroeven

16 - Onderlegringen

1 - Handleiding

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


