Skrivbordsstativ för tre skärmar - ledad
Produkt ID: ARMBARTRIO2

Detta fristående skärmstativ sparar värdefull skrivbordsyta och skapar en bekvämare och mer
ergonomisk arbetsplats. Det stabila skärmstativet är tillverkat av specialstål och håller upp tre
skärmar över skrivbordet eller annan arbetsyta.
Frigör skrivbordsyta och skapa en ergonomisk arbetsplats. Förbättra din produktion med det här
stativet för tre skärmar av storlek 13" till 27" (330 till 686 mm) och som tål upp till 8 kg vikt per
skärm. Det är idealiskt för kontor, kontrollrum, banker, mäklare och andra miljöer där flera skärmar är
nödvändigt för produktivitet.
Justera skärmarna till idealisk position med de ledade armarna. Rotera enkelt upp till 360°, luta upp
till 30° upp eller ner och vrid +- +30° för att justera skärmen. Strukturen ger mjuk och enkel rotation
och förflyttning i alla riktningar för att enkelt kunna reducera bländande ljus och hitta den ideala
vinkeln. Ställ in dina skärmar perfekt med finjusteringsfunktionerna. Du kan även justera höjden på
skärmarna längs med den vertikala stolpen, med maximal höjdjustering på 424 mm för att minska
belastning på nacke och ögon.
Välj mellan landskap- eller porträtt-läge för att anpassa din arbetsyta. Du kan ha tre skärmar i
landskapsläge för att skapa en böjd surroundkänsla eller "cockpit" för bekväm visning.
Tack vare den stadiga stålkonstruktionen och aluminiumunderdel håller det här tredubbla stativet dina
skärmar säkert på plats för ett garanterat långt liv. Ytbehandling som skyddar mot repor.
Skärmstativet är designat för enkel installation på skrivbordet, bordet eller annan arbetsyta. För att
hålla arbetsytan fri från stök har skärmstativet även kabelklämmor som håller kablarna ur synhåll.
ARMBARTRIO2 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 tre skärmar, idealiskt för kontrollrum, finanstjänster,
mäklare och andra realtidsmiljöer

Funktioner
• Förbättra din produktion med det här stativet för tre skärmar av storlek upp till 27" (686 mm) och
som tål upp till 8 kg vikt per skärm.
• Stadig stålkonstruktion och aluminiumunderdel för bästa stöd
• Justerbar höjd på upp till 16,7" (424 mm)
• Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda
skärmar med maximal bredd på 30,5 tum/77,5 cm)
• Anpassa vinklingen med finjusteringsfunktionen
• Rotation i 360°, vridning +- 30° och lutning +- 30° 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

3

Monteringsalternativ

Skrivbordsstativ

VESA-hålmönster

100x100 mm
75x75 mm

Prestanda

Viktkapacitet

17.7 lb [8 kg]

Minsta displaystorlek

13"
13"

Maximal skärmstorlek

27in

Höjdjustering

Ja

Maximal höjd

17.7 in [45 cm]

Maximal
armförlängning

27.8 in [70.6 cm]

Lutning

+ 30° / - 30°

Vridning/pivotering

+30°~-30°

Skärmrotation

360°

Färg

Svart

Kabinettyp

Steel, Aluminum and Plastic

Produktlängd

4.6 ft [1.4 m]

Produktbredd

11.8 in [30.0 cm]

Produkthöjd

18.2 in [46.3 cm]

Produktvikt

15.0 lb [6.8 kg]

Package Length

25.2 in [64.0 cm]

Package Width

12.6 in [32.0 cm]

Package Height

4.9 in [12.5 cm]

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 16.7 lb [7.5 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

VESA-skärmmonteringar
tvärstång

vänster monitorarm
höger monitorarm
armlock
pelare
basplatta
ändlock
klämmor för kabelhantering
tumskruvar
3 mm insexnyckel
5 mm insexnyckel
M4x14 mm skruvar
M5x14 mm skruvar
Brickor
Instruktionsbok

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

