
Dual Monitor Arm, Premium Scharnierende Bureau Monitor Beugel voor VESA Schermen 
tot 30" (10kg), Monitorsteun met Verstelbare Hoogte, Draaien/Kantelen/Zwenken, 
Klem/Doorvoertule, Zilver

Productcode: ARMDUALPS

Creëer een ergonomische werkplek met deze aan een bureau te bevestigen, premium dual monitor 
arm, voor  twee schermen tot 27" elk. De twee scharnierende monitor armen met dubbele draaifunctie 
bieden een groot zijwaarts bewegingsbereik. De aantrekkelijke zilveren afwerking verbetert de 
esthetiek van uw werkplek.

De dubbele scharnierende monitor armen bieden een breed bewegingsbereik op diverse assen. Ze 
zorgen voor moeiteloze beweging bij de instelling van de positie van uw schermen.

Het sterke aluminium design biedt stabiele ondersteuning van uw schermen. De aan een bureau te 
bevestigen computer monitor arm ondersteunt twee voor VESA montage geschikte schermen (75x75, 
100x100) met een maximaal gewicht tot 10 kg per scherm. De kabelgoot zorgt ervoor dat uw werplek 
netjes en georganiseerd blijft.

Deel uw scherm gemakkelijk met anderen. De dubbele monitor arm biedt volledig +180° /-180° 
pannen, zodat u uw scherm eenvoudig naar links of rechts kunt verplaatsen. De monitorarm kan 
gemakkelijk +90° /-15° worden gekanteld om de kijkhoek hoger of lager in te stellen. Roteer uw 
schermen voor liggend of staand formaat.

Werk comfortabel met deze in hoogte verstelbare monitor arm, waarmee u de schermen langs de 
stang omhoog of omlaag kunt bewegen, met een bereik tot 160 mm.

De volledig gemonteerde bureauklem en stang, plus snelle schuif- en klikaansluitingen, garandeert 
een eenvoudige montage. Het bespaart tijd bij de installatie van meerdere apparaten. De dubbele 
monitor arm kan op twee manieren worden bevestigd: aan het bureau vastgeklemd of via een 
doorvoergat (hardware meegeleverd).

De TAA-conforme ARMDUALPS wordt gedekt door een 10-jarige garantie en gratis levenslange 



technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Bevestig twee schermen aan de zijkant van uw bureau of tafel in een commerciële, industriële of 
kantooromgeving

• Monteer uw schermen via het doorvoergat voor toegang tot twee schermen in een mediaruimte

• Zet beeldschermen uit elkaar of plaats ze met de achterkant naar elkaar toe voor werkplekken met 
meerdere gebruikers

• Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes

Eigenschappen

• ROBUUSTE MONITORBEVESTIGING: VESA 75x75/100x100mm compatibel. Deze dubbele 
monitorsteun ondersteunt twee grote beeldschermen tot 30" (10kg per scherm). Horizontaal 
scharnierend & in hoogte verstelbaar. Bureauklem/Doorvoertule inbegrepen.

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Premium dubbel scharnierende monitorarm met handig schuif- & 
klikontwerp maakt de installatie van de monitorarmen & VESA-adapters eenvoudig, wat de 
installatietijd verkort. Voorgemonteerde bureauklem & verticale arm

• GROOT BEWEGINGSBEREIK: Ergonomische monitorbeugel biedt +90°/-15° kantelen, +/-180° 
draaien, 360° portret/landschap roteren. Instelbaar hoogtebereik van 16cm langs de verticale arm. 
Rug-aan-rug beeldschermopstelling mogelijk.

• NETTE WERKPLAATS: Universele multi-monitor steun met kabel management clips langs de armen & 
de centrale paal om kabels netjes te organizeren. Inclusief scharnierende spanningsregelaar voor een 
opgeruimde setup op uw desktop computer/PC werkplek

• APPLE DISPLAY COMPATIBEL: Dankzij het Snap & Click accessoire voor StarTech.com premium 
mounts (APLVESAMNTP apart verkrijgbaar) is het mogelijk om niet-VESA monitors te monteren (incl. 
iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt) op deze zilveren monitorarm.

Hardware

Garantiebeleid 10 Years



Kabelbeheer Ja

Scharnierend Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

2

Montage-opties Doorvoer, Klem

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Dikte 
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 20 - 60 mm

Doorvoerklem: Dikte tafel 20 - 60 mm

Opening voor doorvoerklem: 10 - 60 mm

Prestaties

Draagvermogen 22.0 lb [10 kg]

Minimale 
schermgrootte

13"

Maximale 
schermgrootte

27in

Maximale 
armverlenging

16.5 in [420 mm]

Maximum Arm Span 37.0 in [940 mm]

Kantelen +90° / -15°

Pannen +180° / -180°

Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Aluminium

Lengte product 8.7 in [220.0 mm]



Breedte product 7.5 in [190.0 mm]

Hoogte product 20.5 in [520.0 mm]

Gewicht product 158.2 oz [4482.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 12.6 in [320.0 mm]

Package Width 5.7 in [145.0 mm]

Package Height 18.3 in [465.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

194.2 oz [5500.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 4 - draaibare armen

2 - VESA monitor bevestiging

1 - horizontale schouder

1 - bureauklem en stang bevestiging

2 - M3 inbussleutels

1 - EVA-kussen

8 - duimschroeven

1 - kabel management klem

1 - handleiding

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


