
Dubbele Monitorarm - VESA Bureausteun voor Schermen tot 32" - Ergonomische 
Draaibare Beugel met Bureauklem bevestiging - Verstelbare 
Hoogte/Kantelen/Zwenken/Roteren

Productcode: ARMDUAL3

Maak een slanke en elegante werkopstelling met twee schermen en bespaar ruimte. Deze stijlvolle, 
aan een bureau te monteren dubbele monitor arm is een voordelige en veelzijdige oplossing voor een 
ergonomische werkplek. Geniet van een breed bewegingsbereik met de twee scharnierarmen plus 
kantelen, pannen, roteren en hoogteverstelling.

De meervoudige monitor arm geeft u de flexibiliteit om uw desktop op uw eigen manier te 
organiseren. Elk scharnierarm heeft een bewegingsbereik van maar liefst 38,6 cm, precies zoals u dat 
nodig heeft.

Met de flexibele dubbele scharnierarmen kunt u uw schermen eenvoudig in de gewenste positie 
zetten. U kunt uw schermen naar u toegericht plaatsen of zelfs helemaal (180°) omdraaien, om uw 
scherm met anderen te delen.

De aantrekkelijke dubbele monitor arm is speciaal ontworpen en is gemaakt van aluminium, met een 
mooie hoogglans zwarte afwerking. De dubbele monitor arm ondersteunt twee voor-VESA-montage 
(75x75, 100x100) geschikte schermen tot 32'', met idere een maximumgewicht van 8 kg.

Met de dubbele monitor arm kunt u de positie van uw schermen soepel en moeiteloos aanpassen om 
te optimale kijkhoek te krijgen (kantel de schermen +30°/-30°; draai de schermen +90°/-90° naar 
links of rechts). Roteer uw schermen in liggend of staand formaat met de 360° draaibare VESA-plaat.

Zet uw schermen op de gewenste hoogte. Het montagesysteem voor twee schermen is in hoogte 
verstelbaar langs de 39,8 cm lange stang.

De meervoudige monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd: met de C-klem kan deze monitor 
arm aan de rand van uw bureau, tafel, of werkblad worden bevestigd. Dankzij het sleutelgat in de 
VESA-montageplaat kunt u uw scherm eenvoudig op de arm schuiven en dan vastmaken. Met het 



geïntegreerde kabelmanagement kunt u uw kabels netjes aan het zicht onttrekken.

De ARMDUAL3 heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Monteer twee schermen met behulp van de klem mechanisme die u aan uw bureau, tafel, of 
werkblad kunt bevestigen

• Geniet van een werkopstelling met twee schermen op kantoor of achter de balie of receptie

• Draai beeldschermen naar de portrait stand voor bijvoorbeeld webdesign en coding

Eigenschappen

• ONDERSTEUNING VAN GROTE BEELDSCHERMEN TOT 32": Deze VESA (75x75 mm / 100x100 mm) 
compatibele dubbele monitor arm ondersteunt 2 grote schermen van maximaal 32" (8 kg per arm) en 
biedt horizontale scharnierbeweging en mechanische hoogteverstelling

• BREED BEWEGINGSBEREIK: Deze ergonomische dubbele monitor arm ondersteunt 
+45&deg/-45&deg kantelen, +90&deg/-90&deg zwenken, 360&deg roteren en een mechanische 
hoogteverstelling op de verticale arm tot 39,8 cm.

• VERSTELBARE CONFIGURATIE: Gebruik de bureauklem (C-klem) om de arm makkelijk aan een 
bureau (4 tot 8,5 cm dik) te monteren en met de hand vast te zetten. U kan de schermhoogte en 
-hoek instellen met de meegeleverde tools die vastgeklikt zitten aan de kabelmanagement clips.

• EENVOUDIGE SCHERMROTATIE: De scharnierende monitor armen laten toe om handmatig het 
scherm van liggend naar staand te roteren zodat u langere pagina's zonder scrollen kan bekijken

• STRAK ONTWERP: De gestroomlijnde look en compacte vorm zorgen voor een aangenamere 
werkplek en met het kabelmanagementsysteem op de verticale arm kan u alle kabels netjes uit het 
zicht verwijderen

Hardware

Garantiebeleid 5 Years



Wandmonteerbaar Nee

Scharnierend Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

2

Montage-opties Bureauklem

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Dikte 
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm

Prestaties

Draagvermogen 17.6 lb [8 kg]

Maximale 
schermgrootte

32in

Hoogte verstelling Ja

Maximale 
armverlenging

15.2 in [386 mm]

Kantelen +  30° / - 30°

Pannen +90° / - 90°

Zwenken / draaien +/- 90° rondom de steunstang

 +/- 180° bij de schouder

 +/- 90° bij het kniestuk

Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Aluminium

Lengte product 4.1 ft [1.2 m]



Breedte product 34.3 in [87.0 cm]

Hoogte product 20.1 in [51.0 cm]

Gewicht product 7.0 lb [3.2 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.6 in [21.9 cm]

Package Width 17.3 in [44.0 cm]

Package Height 6.1 in [15.6 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

9.6 lb [4.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Bureauklem, onderste

1 - Bureauklem, bovenste

1 - Draaiarm

1 - stang

2 - Bureauklemschroeven

3 - Stangmontageschroeven

1 - 4 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

8 - M4 x 12 mm schroeven

8 - M5 x 12 mm schroeven

8 - onderlegringen

1 - Kabelbeheerklem

1 - handleiding



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


