
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium

Produkt ID: ARMDUAL30

Skräddarsy din arbetsyta som aldrig förr med denna högkvalitativa arm för dubbelskärm. Den stödjer 
två VESA (75x75, 100x100) skärmar, sida vid sida eller staplade. De fullrörliga armarna med 
fjäderassisterad höjdjustering låter dig enkelt ompositionera dina bildskärmar.

Skapa en dubbelskärminstallation som passar dina behov, med hjälp av utbytbara armar med 
snabbkoppling.

Vid en horisontell inställning stödjer dubbelskärmsfästet två skärmar från 12" till 30". Den är idealisk 
för många användningsområden, inklusive grafisk design, fotoredigering och många andra.

Som ett vertikalt bildskärmsstativ stödjer dubbel-skärm armen två skärmar från 12 "till 24". En 
staplad inställning gör det enkelt att jämföra information på två skärmar utan att rulla. Observera:För 
att kunna stapla två skärmar på 24" får inte höjden på varje skärm (inklusive ramen runt skärmytan) 
överstiga 35 cm.

Den justerbara armen för dubbelskärm erbjuder en heltäckande rörelse på flera axlar, så att du kan 
luta, panorera och rotera. Byt från liggande till stående visning.

Höj eller sänk dina bildskärmar med en jämn rörelse med hjälp av fjäderassisterad höjdjustering. 
Justera spänningen efter eget tycke.

Med sin stål- och aluminiumkonstruktion har dubbelskärmsfästet en viktkapacitet på 9 kg per arm.

De snabba glid-och-klickanslutningar gör dubbelskärmsfästet enkelt att montera. Kläm skärmfästet på 
sidan av ditt skrivbord eller bord (med hjälp av den förinstallerade bordsklämman) eller fäst det 
genom ett hålrum.

TAA-kompatibla ARMDUAL30 täcks av StarTech.coms 10-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på 
teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Förbättra ergonomin vid arbetsstationen i kommersiella miljöer eller på företaget eller 
hemmakontoret

• Använd en dubbelskärmsinstallation för kundservice, webbdesign, ekonomisk analys och andra 
användningsområden

• Montera bildskärmarna på skrivbordet eller bordet, med hjälp av bordsklämman eller hålfästet

Funktioner

• Skapa en konfiguration med dubbla skärmar, sida vid sida (för skärmar på upp till 30") eller staplade 
(för skärmar på upp till 24")

• Ledade armar med alla rörelser och fjäderassisterad höjdjustering

• Enkel verktygslös montering och utbytbara armar för flexibel installation

• Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda 
skärmar med maximal bredd på 50,8 tum/129 cm)

• Slitstarkt stål- och aluminiumkonstruktion som stöder en viktkapacitet på 9 kg per arm

Hårdvara

Garantipolicy 10 Years

Väggmonterbar Nej

Ledad Ja

# skärmar som stöds 2

Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm



Tjocklek på 
monteringsyta

Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-100 mm

 Stativklämma: Bordstjocklek 20-50 mm

 Hålstorlek på fästet: 10-60 mm

Prestanda

Viktkapacitet 19.8 lb [9 kg]

Maximal skärmstorlek 30in

Höjdjustering Ja

Minimum Height 7.9 in [200 mm]

Maximal höjd 28.9 in [735 mm]

Maximal 
armförlängning

23.2 in [590 mm]

Vridning/pivotering 360° runt stödpelaren

 180° vid axeln

 360° vid armbågen

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Silver & Black

Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic

Produktlängd 18.7 in [476.0 mm]

Produktbredd 24.3 in [618.0 mm]

Produkthöjd 17.8 in [451.0 mm]

Produktvikt 14.0 lb [6.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 17.4 lb [7.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2-i-1 skrivbords- eller kabelhålsmontering

2 - M6 insexnyckel

2 - M3 insexnyckel

1 - baskudde

2 - fjäderarmar

2 - vridarmar

2 - VESA-skärmmonteringar

8 - Tumskruvar

2 - kabelhanterare med snabböppning

1 - dubbel montering

1 - Instruktionsbok

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


