
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar

Productcode: ARMDUAL30

Pas uw werkplek aan zoals nog nooit tevoren met deze premium aan een bureau te monteren dubbele 
monitor arm. Deze monitorarm ondersteunt twee VESA (75x75, 100x100) schermen, naast elkaar of 
boven elkaar. Dankzij de volledig beweegbare, scharnierende armen en met veren ondersteunde 
hoogteverstelling kunt u de stand van uw schermen gemakkelijk veranderen.

Creëer een configuratie met twee schermen precies volgens uw behoeften dankzij de verwisselbare en 
met een snelkoppeling te monteren armen

In de horizontale configuratie ondersteunt de dubbele monitor arm twee schermen van 12" tot 30". 
Deze schermhouder is ideaal voor talrijke toepassingen inclusief grafisch ontwerp, bewerken van foto's 
en nog veel meer.

In de verticale configuratie ondersteunt de dubbele monitorarm twee schermen van 12" tot 24". Met 
een gestapelde configuratie is het gemakkelijk om informatie op twee schermen te vergelijken zonder 
te moeten scrollen. NB:Om twee gestapelde 24" schermen te ondersteunen, mag de hoogte van elk 
scherm (inclusief de rand rondom het scherm) niet groter zijn dan 14" (35 cm).

De verstelbare dual monitorarm biedt volledige beweging over diverse assen, waardoor u het scherm 
kunt kantelen, pannen en roteren. Schakel over van liggend naar staand formaat.

Verhoog of verlaag uw schermen met één soepele beweging, dankzij de hoogteverstelling met 
gasveer. Pas de spanning aan uw eigen voorkeur aan.

Met zijn duurzame stalen en aluminium constructie ondersteunt de dubbele monitor arm een gewicht 
van 9 kg per arm.

En dankzij de snelle schuif-en-klikverbindingen kan de dubbele monitor arm eenvoudig worden 
geïnstalleerd. Klem de monitor arm aan de zijkant van uw bureau of tafel (met behulp van de 
meegeleverde bureauklem) of bevestig hem via een doorvoergat.



De TAA-compatibele ARMDUAL30 wordt gedekt door een garantie van 10 jaar en een gratis 
levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Verbeter de ergonomie van werkstations in commerciële en zakelijke omgevingen en in uw 
thuiskantoor

• Gebruik twee monitoren voor klantenservice, webdesign, financiële analyses en andere toepassingen

• Monteer uw schermen aan uw bureau of tafel met behulp van de bureauklem of via een doorvoergat

Eigenschappen

• Maak een configuratie met twee schermen, naast elkaar (voor schermen tot 30") of boven elkaar 
(voor schermen tot 24")

• Volledig beweegbare armen met scharnieren en met veerondersteunde hoogteverstelling

• Eenvoudige, gereedschapsloze installatie en verwisselbare armen voor flexibele configuratie

• Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede 
schermen tot 129 cm/50,8")

• Duurzame stalen en aluminium constructie ondersteunt een gewicht van 9 kg per arm

Hardware

Garantiebeleid 10 Years

Wandmonteerbaar Nee

Scharnierend Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

2

Montage-opties Doorvoer, Klem



VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Dikte 
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 20 - 100 mm

 Doorvoergatklem: Dikte tafel 20 - 50 mm

 Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm

Prestaties

Draagvermogen 19.8 lb [9 kg]

Maximale 
schermgrootte

30in

Hoogte verstelling Ja

Minimum Height 7.9 in [200 mm]

Maximumhoogte 28.9 in [735 mm]

Maximale 
armverlenging

23.2 in [590 mm]

Zwenken / draaien 360° rondom de steunstang

 180° bij de schouder

 360° bij de elleboog

Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Silver & Black

Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof

Lengte product 18.7 in [476.0 mm]

Breedte product 24.3 in [618.0 mm]

Hoogte product 17.8 in [451.0 mm]

Gewicht product 14.0 lb [6.3 kg]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 20.9 in [53.0 cm]

Package Width 15.4 in [39.2 cm]

Package Height 5.5 in [14.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

17.4 lb [7.9 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-in-1 bureau- of doorvoergatmontage

2 - M6 inbussleutel

2 - M3 inbussleutel

1 - beschermkussentje

2 - veerarmen

2 - draaibare armen

2 - VESA monitor bevestiging

8 - duimschroeven

2 - kabelmanagers met snelkoppeling

1 - dubbele bevestiging

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


