
Skrivbordsstativ för fyra skärmar - ledad

Produkt ID: ARMBARQUAD

Detta fristående stativ för fyra skärmar sparar värdefull skrivbordsyta och ökar produktiviteten genom 
att skapa en bekvämare och mer ergonomisk arbetsplats.  Det robusta skärmstativet är tillverkat av 
stål och aluminium och håller upp till fyra skärmar över skrivbordet eller annan arbetsyta.

Frigör skrivbordsyta och njut av en ergonomisk arbetsplats. Detta skärmstativ stöder fyra skärmar på 
13"-27" (330-686 mm) och upp till 8 kg.

Med sin dubbla tvärstångsdesign kan detta skärmstativ hålla fyra skärmar på en enda bas som vilar 
på ditt skrivbord. Detta ger dig mer skrivbordsyta för personliga enheter eller för fysiska uppgifter 
som att granska pappersdokument. Och flera skärmar ger dig tillräckligt med skärmyta för att förenkla 
multitasking - använder du fyra skärmar blir det enklare att ha referensmaterial på flera skärmar och 
samtidigt arbeta på en annan för att spara tid och slippa bläddra fram och tillbaka mellan dokument.

Med skärmstativet kan du enkelt justera skärmens position, med +- 45° vridning, +- 45° lutning och 
rotation i 360°. Strukturen ger mjuk och enkel rotation och förflyttning i alla riktningar för att enkelt 
kunna reducera bländande ljus och hitta den ideala vinkeln. Mikrojusteringar ger jämn uppradning av 
alla fyra skärmarna. Du kan även justera höjden på skärmarna längs med stolpen på 818 mm.

Stativet för fyra skärmar är tillverkat av kraftigt stål och aluminium och har en bas i solitt stål. Ytan 
har en puderbeläggning för att motstå rispor. För att hålla arbetsytan fri från stök har skärmstativet 
även kabelklämmor som håller kablarna ur synhåll.

ARMBARQUAD täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Skapa en mer ergonomisk arbetsplats i kontorsmiljöer eller i ditt hemmakontor

• Öka produktiviteten genom att använda fyra skärmar

Funktioner

• Det fristående skärmstativet stöder fyra skärmar var och en på upp till 27" (686 mm) och 8 kg

• Bas i solitt stål och kraftig stål- och aluminiumkonstruktion för optimalt stöd

• Mikrojusteringar ger jämn visning med fyra skärmar

• Höjden på skärmarna kan justeras längs med stolpen på 818 mm

• Rotation i 360°, vridning +- 90° och lutning +- 45° för att justera till den ideala vinkeln

• Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100

• Kabelhantering

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Nej

Kabelhantering Ja

# skärmar som stöds 4

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet 17.6 lb [8 kg]

Minsta displaystorlek 13"

Maximal skärmstorlek 27in



Höjdjustering Ja

Lutning + 45° / - 45°

Vridning/pivotering +90° / -90°

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Steel and Aluminum

Produktlängd 34.8 in [88.5 cm]

Produktbredd 12.4 in [31.6 cm]

Produkthöjd 32.2 in [81.8 cm]

Produktvikt 19.0 lb [8.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 21.7 lb [9.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2 - tvärstänger

1 - basplatta

1 - lägre påle

1 - övre påle

1 - pålkontakt

2 - klämmor för kabelhantering

1 - skydd



1 - 3 mm insexnyckel

1 - 5 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

16 - M4x12 mm skruvar

16 - M5x12 mm skruvar

16 - Brickor

1 - Instruktionsbok

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


