Dubbelskärmarm för skrivbordsmontering ‒ skrivbordsklämma/VESA-skärmfäste för
kabelhålsmontering för skärmar på upp till 32 tum ‒ ergonomisk ledad skärmarm ‒ kan
justeras i höjd samt lutas/svängas/roteras
Produkt ID: ARMDUAL2

Arbeta bekvämt medan du sparar utrymme. Denna dubbelskärmarm för skrivbordsmontering med hög
funktionalitet ger dig en kostnadseffektiv och mångsidig lösning för en ergonomisk arbetsplats. Få ett
brett rörelseomfång med den dubbelledade tvärstångsdesignen samt lutning, svängning, rotering och
höjdjustering.
Flerskärmsfästet ger dig flexibilitet för en individuell montering. Var och en av de ledade armarna kan
dras ut hela 39,9 cm enligt dina behov.
De flexibla dubbellederna på armarna ger dig talrika alternativ att positionera bildskärmarna. Du kan
placera dina bildskärmar mot eller från dig och till och med vrida bildskärmarna 180 grader, för att
dela din skärm med andra. Dessutom kan du även dra åt lederna så att konfigurationen blir precis så
stationär som du vill ha den.
Tvärstångsdesignen ger ett rent och enkelt utseende samtidigt som bildskärmarna hålls inriktade med
varandra. Använd mikrojusteringsreglaget för perfekt inriktning av dina bildskärmar.
Den robusta dubbla bildskärmsarmen, som är tillverkad av stål, ger stabilt stöd åt två bildskärmar på
upp till 32 tum med VESA-fäste (75 x 75, 100 x 100). Viktkapaciteten är 8 kg per bildskärm.
Den dubbla skärmarmen gör att du smidigt och enkelt kan justera skärmens position för optimal
visning. Vinkla dina skärmar +45/-45 grader. Kan svängas +90/-90 grader åt vänster eller höger. Vrid
dina bildskärmar till stående eller liggande position med den 360-graders roterande VESA-plattan.
Justera dina skärmar till önskad höjd. Det dubbla skärmfästet är höjdjusterbart längs den 44,3 cm
långa stolpen.
Använd C-klämman för smidig installation av flerskärmsfästet genom att sätta fast det på kanten av

skrivbordet, bordet eller bänken. Eller så kan du montera det genom ett kabelhål. Den löstagbara
VESA-plattan gör det lätt att fästa eller ta bort din bildskärm. Den inbyggda kabelhanteringen håller
dina kablar snyggt undangömda.
ARMDUAL2 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Montera två skärmar till ditt skrivbord eller disk med hjälp av bordsklämman eller hålfästet
• Skapa en dubbelskärmslösning för delade kontorsarbetsstationer eller för industri- och lagermiljöer
• Rotera skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner
• 32" STORT MONITORSTÖD: VESA 75 x 75 mm/100 x 100 mm kompatibel montering av flera
bildskärmar stödjer 2 stora bildskärmar upp till 32" (8 kg) per arm med horisontell artikulering och
grundläggande höjdjustering
• BRETT RÖRELSEOMFÅNG: Dubbelskärmfäste ökar ergonomisk komfort och produktivitet med +
45/-45&deg lutning, + 90/-90&deg svängbar, 360&deg roterande display och justerbar höjd längs
stången på 39,8 cm
• JUSTERBAR INSTÄLLNING: Använd skrivbordsklämman (C-klämman) eller
genomföringsmonteringen för att enkelt montera och dra åt för hand till ett skrivbord.
Kabelhanteringsklämmor kan hålla medföljande verktyg för snabb höjd- och vinkeljustering
• LÄTT SKÄRMROTATION: Den här skrivbordsmonterade dubbla monitorarmen har artikulerande
armar som stöder topplös skärmrotation från liggande till stående positionering för att visa längre
sidor utan att behöva bläddra
• LITEN STORLEK: Utrymmesbesparande design förbättrar arbetsytan och inbyggda justerbara
kabelhanteringsklipp längs armarna och mittstången håller kablarna organiserade för en presentabel
arbetsyta

Hårdvara
Garantipolicy

5 Years

Väggmonterbar

Nej

# skärmar som stöds

2

Ledad

Ja

Monteringsalternativ

Klämma för skrivbord & kabelhål

VESA-hålmönster

75x75 mm
100x100 mm

Tjocklek på
monteringsyta

Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-75 mm
Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-75 mm

Prestanda
Viktkapacitet

17.7 lb [8 kg]

Maximal skärmstorlek 32in
Höjdjustering

Ja

Maximum Arm Span

15.7 in [39.9 cm]

Lutning

+ 45° / - 45°

Panorering

+90° / - 90°

Vridning/pivotering

+/- 90° runt stödstolpen
+/- 180° vid axeln
+/- 90° vid armbågen

Skärmrotation

360°

Färg

Svart

Construction Material

Stål

Produktlängd

19.7 in [50.0 cm]

Produktbredd

38.0 in [96.5 cm]

Produkthöjd

21.6 in [54.8 cm]

Produktvikt

9.4 lb [4.2 kg]

Utseende

Förpackning
Package Length

17.7 in [45.0 cm]

Package Width

9.8 in [25.0 cm]

Package Height

5.3 in [13.5 cm]

Fraktvikt
(förpackning)

9.4 lb [4.2 kg]

Ingår i paketet

VESA-fästen

Vad det är i
lådan

Montering av vridarm
Montering av skrivbordsklämma
pelare
pelarlock
Kabelklämmor
kabelhål basplatta
Mikrojusteringsknappar
Skruvar till mikrojusteringsknappar
gummidynor
Monteringsskruvar för pelaren
Platta för kabelhål
3 mm insexnyckel
4 mm insexnyckel
6 mm insexnyckel
M4 x 12 mm skruvar
M4 x 16 mm skruvar
M5 x 12 mm skruvar

M5 x 16 mm skruvar
Brickor
Brickor
Vridarm kabelclips
Användarhandbok

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

