
Skärmfäster för bås - Med mikrojustering

Produkt ID: ARMCBCLB

Frigör värdefullt utrymme vid arbetsstationerna med denna skärmhängare för bås. Den gör att du kan 
montera en skärm på båsväggen, vilket gör att du håller arbetsutrymmet mer organiserat, bekvämt 
och produktivt.

Skärmhängaren för bås som är gjord av stål med silver - metallfinish fungerar på ett säkert sätt med 
en skärm i storleken 17-34 tum med stöd för VESA-fäste och som väger maximalt 8 kg.

Skärmfästet för bås hjälper dig frigöra yta på arbetsstationerna och håller kablarna i ordning med 
hjälp av integrerad kabelhantering.

Justera snabbt höjden på skärmen genom att dra i spaken samtidigt som du skjuter skärmen till 
önskad höjd. Skärmen kan justeras upp till 30 cm i höjd för att passa olika personer.

För att du ska se skärmarna perfekt, kan du vinkla och snurra skärmarna +/-10 grader. Skärmfästet 
för bås kan även roteras i +/-180 grader till antingen landskap eller porträtt.

Anpassa din arbetsyta genom att hänga upp flera skärmar med hjälp av flera skärmhängare för bås 
för att skapa en arbetsstation med flera skärmar. Möjligheten att mikrojustera gör att du kan linjera 
skärmarna till en perfekt enhet. Du kan dessutom vinkla skärmarna för perfekt visning.

Väggfästet för bås går snabbt och enkelt att sätta upp. Skärmfästet passar i de flesta bås med 
väggtjocklekar från 3,8 cm till 8,9 cm. Det är optimerat för väggar som är mellan 483-762 mm 
ovanför bordsskivan.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Maximera skrivbordsytan på arbetsplatser i bås

• Rotera skärmarna till porträtt-orientering som passar för webbdesign och kodning

• Häng två skärmar på båsets vägg och skapa en arbetsplats med flera skärmar

Funktioner

• Spara utrymme med detta skärmfäste för bås för 17 till 32 tums skärmar

• Kraftigt fäste i stål hanterar skärmar på upp till 8 kg vardera

• Kan justeras i höjdled upp till 30 cm och kan vinklas, snurras och roteras

• Häng upp flera skärmar och rikta in dem med mikrojustering

• Den justerbara skärmhängaren för bås fungerar med de vanligaste båsväggarna

Hårdvara

Garantipolicy 5 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 17.6 lb [8 kg]



Maximal skärmstorlek 34"

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Lutning +10° / -10°

Vridning/pivotering +10° / -10°

Skärmrotation +180° / -180°

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Stål och plast

Produktlängd 3.7 in [9.3 cm]

Produktbredd 4.7 in [12 cm]

Produkthöjd 18.1 in [46.0 cm]

Produktvikt 3.3 lb [1.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 20.1 in [51 cm]

Package Width 6.1 in [15.5 cm]

Package Height 5.5 in [14 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.3 lb [2.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Fäste för bås

1 - EVA-skumplatta

1 - insexnyckel

4 - Brickor

4 - Brickor



4 - M4x12 mm skruvar

4 - M4x16 mm skruvar

4 - M5x12 mm skruvar

4 - M5x16 mm skruvar

1 - Användarhandbok

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


