
Dubbel bildskärmsarm för skrivbordsmontering ‒ VESA-kompatibelt skärmfäste med 
skrivbordsklämma för skärmar på upp till 32 tum ‒ ergonomisk ledad skärmarm ‒ kan 
justeras i höjd samt lutas/svängas/roteras

Produkt ID: ARMDUAL3

Skapa en slank och elegant tvåskärmslösning och spara samtidigt plats. Denna eleganta 
bordsmonterade dubbelmonteringsarm ger dig en kostnadseffektiv och mångsidig lösning för en 
ergonomisk arbetsplats. Få ett brett spektrum av rörelser med dubbelarmen plus justering av vinkling, 
förskjutning, rotation och höjd.

Flerskärmsfästet ger dig flexibilitet för en individuell montering. Var och en av de ledade armarna 
sträcker sig hela 38,6 cm för att anpassas till dina behov.

De flexibla dubbla svängbara armarna gör det enkelt att placera dina bildskärmar. Du kan placera dina 
bildskärmar mot eller från dig och till och med vrida bildskärmarna 180 grader, för att dela din skärm 
med andra.

Det eleganta dubbla bildskärmfästet använder en konturerad design gjord av slitstarkt aluminium med 
en elegant högglansig svart finish. Den två skärmfästena stöder säkert två VESA monterade (75 x 75, 
100 x 100) bildskärmar upp till 32 tum, med en viktkapacitet på 8 kg per skärm.

Den dubbla skärmarmen gör att du smidigt och enkelt kan justera skärmens position för optimal 
visning. Vinkla dina skärmar +30/-30 grader. Rotera +90/-90 grader till 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 39,8 cm 
långa stolpen.

Flerskärmsfästet är enkelt att installera med C-klämman för att fästa fästet på kanten av skrivbordet, 
bordet eller bänken. En nyckelhålsdesign på VESA-fästet gör det enkelt att skjuta bildskärmen på 
fästet och låsa på plats. Den inbyggda kabelhanteringen hjälper dig att hålla dina kablar ordentligt 
organiserade.



ARMDUAL3 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

• Skapa en dubbelskärmslösning i kommersiella lokaler eller kundinriktade miljöer.

• 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 + 
+30/-30&deg lutning, + 90/-90&deg svängbar, 360&deg roterande display och justerbar höjd längs 
stången på 39,8 cm

• JUSTERBAR INSTÄLLNING: Använd skrivklämman (C-klämman) för att enkelt montera och dra åt för 
hand på ett skrivbord (40-85 mm tjocklek) och kabelhanteringsklämmor för att 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

• ELEGANT DESIGN: Strömlinjeformat utseende med litet format förbättrar arbetsytan och inbyggda 
justerbara kabelhanteringsklipp längs armarna och mittstången håller kablarna organiserade för en 
presentabel arbetsyta

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Nej



Ledad Ja

# skärmar som stöds 2

Monteringsalternativ Skrivbordsklämma

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Tjocklek på 
monteringsyta

Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm

Prestanda

Viktkapacitet 17.6 lb [8 kg]

Maximal skärmstorlek 32in

Höjdjustering Ja

Maximal 
armförlängning

15.2 in [386 mm]

Lutning +  30° / - 30°

Panorering +90° / - 90°

Vridning/pivotering +/- 90° runt stödstolpen

 +/- 180° vid axeln

 +/- 90° vid armbågen

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Svart

Construction Material Aluminium

Produktlängd 4.1 ft [1.2 m]

Produktbredd 34.3 in [87.0 cm]

Produkthöjd 20.1 in [51.0 cm]

Produktvikt 7.0 lb [3.2 kg]



Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 9.6 lb [4.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Montering av skrivbordsklämma, nedre

1 - Montering av skrivbordsklämma, övre

1 - Montering av vridarm

1 - pelare

2 - Skruvar för skrivbordsklämma

3 - Monteringsskruvar för pelaren

1 - 4 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

8 - M4 x 12 mm skruvar

8 - M5 x 12 mm skruvar

8 - Brickor

1 - Klämma för kabelhantering

1 - Användarhandbok

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


