
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Produkt ID: ARMDUAL

Förbättra produktiviteten och frigör utrymme.  Den här skrivbordsmonterade armen för dubbelskärm 
låter dig montera två VESA-skärmar (75x75, 100x100) till ditt skrivbord eller bord, med förlängnings-, 
lutnings-, panorerings-, sväng-, vrid- och höjdjusteringar.

De ledade armarna för dubbelskärm ger ett brett spektrum av rörelser på flera axlar, vilket ger dig 
friheten att placera dina bildskärmar sida vid sida och justera visningsvinkeln. Luta dina bildskärmar 
+/- 90 grader och panorera +/- 90 grader för perfekt visning. För att visa längre sidor eller kodblock 
utan att bläddra, stöder den dubbla skärmarmen också rotering från liggande till stående visning på 
valfri skärm.

När du monterar dina bildskärmar på en dubbelskärmsarm över skrivbordets yta kan du enkelt justera 
skärmens höjd, position och betraktningsvinklar för en ergonomisk arbetsmiljö. Arbeta bekvämt och 
återfå värdefulla arbetsytor på ditt skrivbord eller bord.

Dubbelskärmsfästet stöder två VESA-monterade skärmar (75x75, 100x100) på upp till 24", med en 
maximal viktkapacitet på 13,6 kg per arm. Datorskärmsfästet håller bildskärmarna enkelt och har en 
kabelhanteringskanal för att hålla området prydligt.

För extra installationsflexibilitet kan den medföljande monteringsutrustningen antingen klämmas fast 
på sidan av ditt skrivbord/bord eller monteras genom ett kabelhål, för en mångsidig 
monteringslösning för dubbla skärmar.

ARMDUAL täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Montera två skärmar till ditt skrivbord eller bord, med hjälp av bordsklämman eller hålfästet

• Ställ in två skärmar med enkel inställning för arbetsstationer med flera användare

• Rotera skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

• Montera två skärmar på 12" till 24" (maxvikt på 13,6 kg per skärm)

• Två ledade armar för många olika rörelser

• 360° rotation runt stödstången och vid armbågen, 180° rotation vid axeln

• Rotation av liggande till stående, plus +/- 90 graders lutning och +/- 90 graders panorering

• Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda 
skärmar med maximal bredd på 29,2 tum/74,1 cm)

Hårdvara

Garantipolicy 5 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 10-75 mm

 Stativklämma: Bordstjocklek 10-75 mm

 Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-70 mm



Prestanda

Viktkapacitet 29.9 lb [13.6 kg]

Maximal skärmstorlek 24in

Höjdjustering Ja

Maximal 
armförlängning

17.5 in [445 mm]

Lutning +90° / - 90°

Panorering +90° / - 90°

Vridning/pivotering 360° runt stödpelaren

 180° vid axeln

 360° vid armbågen

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål och plast

Produktlängd 3.0 in [7.5 cm]

Produktbredd 32.8 in [83.4 cm]

Produkthöjd 12.9 in [32.7 cm]

Produktvikt 8.9 lb [4.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 22.8 in [58.0 cm]

Package Width 12.8 in [32.5 cm]

Package Height 6.3 in [16.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 10.8 lb [4.9 kg]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet 2 - Ledade monitorarmar

1 - Skrivbordsklämma

1 - Platta för kabelhål

1 - DEK

2 - Täckplåtar

8 - Brickor

8 - M4x12 mm Phillips-skruvar

8 - M4x25 mm Phillips-skruvar

2 - M6x12 mm Phillips-skruvar

2 - M6-brickor

2 - Kabelklämma

4 - Tätningar i plast

1 - 2,5 mm insexnyckel

1 - 4 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

1 - Instruktionsbok

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


