
Båshängande skärmmontering

Produkt ID: ARMCBCL

Med dessa skärmhängare till bås kan du frigöra arbetsyta genom att montera skärmar på 
skiljeväggarna mellan kontorsbåsen. Varje hängare tål en skärm på upp till 34" och 9 kg och gör det 
möjligt att justera både lutning och höjd, så att dina anställda kan ställa in sina skärmar för maximal 
komfort.

När skärmarna inte tar upp värdefull arbetsyta kan dina anställda arbeta mer bekvämt. Dessa hängare 
hjälper dig att skapa extra utrymme i mindre arbetsmiljöer som till exempel callcenter, frigöra yta för 
ytterligare utrustning eller fysiska uppgifter som till exempel att skriva utkast eller läsa 
pappersdokument. De kan även göra det lättare för de anställda att hålla sina arbetsplatser städade, 
eftersom de har mindre utrustning på sina skrivbord.

Båshängarna ger även en enkel lösning för att hålla ordning på kabelhärvor. De har en integrerad 
kabelhanterare som snyggt och prydligt håller alla kablar ur vägen.

Skärmmonteringen för bås har lättjusterade höjd- och lutningsmekanismer så att du kan anpassa 
skärmarnas position. Detta hjälper dig att skapa ergonomiska arbetsplatser för varje anställds 
individuella behov. De kan justera skärmarnas höjd utan att det stör deras arbete - det är bara att dra 
ut höjdjusteringsstiftet och dra skärmen till önskad höjd. Monteringen går att justera 40 cm i höjdled. 
När den anställda har hittar rätt höjd kan denna luta skärmen för att justera vinkeln.

LCD-monteringen för bås stöder även enkel rotation av skärmen från porträtt- till landskapsläge för 
att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att behöva skrolla nedåt.

Skärmhängaren fungerar till nästan alla båsstorlekar. Den passar till väggtjocklekar från 38 till 139 
mm och rekommenderas för vägghöjder från 483 till 762 mm ovanför bordsskivan. Den högsta höjden 
varierar något beroende på användarens längd.

Hängaren har också en diskret design som håller låg profil och stör varken hyllor som monterats på 
båsväggen eller medarbetare i närliggande bås. Dessutom är den designad för att skydda väggens 
ovansida från repor och märken.



Skärmhängaren installeras snabbt och enkelt. Välj bara bredd, fäst skärmen, häng den över båsets 
vägg, justera höjden och dra kablarna.

Du behöver inte montera ihop flera delar, och ingenting behöver fästas på skrivbordet. 
Skärmhängaren till båsväggar behöver i stort sett ingen montering vid leverans utan kan ställas in och 
vara färdig att använda direkt.

ARMCBCL skärmhängare till bås täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på 
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Häng en skärm över en båsvägg och justera höjden efter behov

• Rotera skärmen till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

• Optimera arbetsytan genom att helt ta bort skärmen från skrivbordet

• Arbeta bekvämare med problemfri justering av höjd och lutning

• Stödjer en skärm upp till 30" (9 kg)

• I stort sett ingen montering behövs

• Optimerad för vägghöjder från 483 till 762 mm ovanför bordsskivan

• Går att justera 40 cm i höjdled

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Väggmonterbar Nej

Ledad Nej



# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Båsvägg

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Tjocklek på 
monteringsyta

38 mm till 139 mm

Prestanda

Viktkapacitet 19.8 lb [9 kg]

Maximal skärmstorlek 34"

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic

Produktlängd 3.7 in [93.0 mm]

Produktbredd 4.7 in [12.0 cm]

Produkthöjd 18.1 in [46.0 cm]

Produktvikt 28.1 oz [796.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 19.9 in [50.5 cm]

Package Width 5.2 in [13.1 cm]

Package Height 3.9 in [98.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.6 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - hängande skärmmontering till bås



1 - litet L-fäste

1 - stort L-fäste

2 - gummidynor

4 - M4x12 skruvar

4 - M4x25 skruvar

4 - Brickor

1 - Instruktionsbok

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


