
Dual Monitor Stand, Ergonomische Monitorstandaard voor VESA Schermen tot 32" 
(8kg),  Vrijstaande en Scharnierende Universele Monitorsteun/Bureaustandaard, 
Verstelbare Hoogte, Zilver

Productcode: ARMDUALSS

Pas uw werkplek aan en maak ruimte vrij met deze dubbele monitor arm. Monteer twee schermen op 
de twee scharnierende monitor armen, en zet uw schermen in de optimale kijkhoek met een groot 
bewegingsbereik. De vrijstaande basis biedt u de flexibiliteit om de optimale schermconfiguratie voor 
uw werkplek te kiezen.

Werk efficiënter met een configuratie met twee schermen. Met de horizontale dubbele monitor arm 
kunt u twee voor VESA montage geschikte (75x75, 100x100 mm) schermen, tot 32", met een 
maximum gewicht van 8 kg per scherm monteren.

Door uw schermen aan een dubbele monitor arm boven het bureau te monteren, kunt u uw 
schermhoogte, -positie en -kijkhoek aanpassen voor een ergonomische werkomgeving. De draaibare 
armen bieden maximale kijkflexibliteit, zodat u comfortabel kunt werken.

U kunt uw configuratie eenvoudig aanpassen door uw schermen op de ideale hoogte in te stellen. 
Verschuif het scherm gewoon langs de 42,4 cm lange stang. U kunt uw scherm perfect uitlijnen met 
behulp van de microverstelfunctie.

Verleng de dubbele scharnierende armen tot 46,8 cm  zodat u uw schermen in de ideale positie kunt 
zetten. Kantel uw schermen +90°/-40° en draai deze +90°/-90° voor de ideale kijkhoek. Roteer uw 
schermen voor staand of liggend formaat.

Leg uw kabels netjes aan, zodat ze georganiseerd en onzichtbaar zijn, met de kabelmanagement 
goten.

De ARMDUALSS wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes

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

• Ideaal voor zorginstellingen, commerciële en andere drukke omgevingen

Eigenschappen

• 32" ROBUUSTE MONITOR STAND: VESA 75x75/100x100mm compatibel.  Deze multi-monitor 
bureausteun ondersteunt 2 grote schermen tot 32" (8kg per scherm) en heeft een horizontale 
scharnier- en hoogteverstelling.

• GROOT BEWEGINGSBEREIK: ergonomische monitorstandaard biedt +90°/-40° kantelen, +/-90° 
draaien, 360° roteren en verstelbare hoogte langs de 42,4 cm verticale arm. De armen kunnen 
draaien voor rug-aan-rug opstelling van de monitors.

• STABIEL & ANTISLIP: Aluminium vrijstaande monitorsteun met u-vormige basis (300 mm x 520 
mm) voor maximale stabiliteit en flexibele plaatsing. Rubberen antislippads voorkomen krassen op het 
bureauoppervlak.

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Dubbele monitorstandaard met handig schuif-en-klik-ontwerp maakt 
het monteren van de monitorarmen & VESA-adapters eenvoudig, wat de installatietijd verkort. 
Schermen kunnen uitgelijnd worden dankzij de microhoogte-instelling.

• VERSTELBARE SET-UP: Dubbele monitorstandaard met kabelbeheerclips langs de zilveren armen & 
verticale arm om kabels te ordenen voor een opgeruimde werkruimte. Inclusief gereedschap voor het 
instellen van de scharnierspanning.

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Kabelbeheer Ja

Scharnierend Ja



Aantal ondersteunde 
schermen

2

Stand Horizontaal

Montage-opties Bureaustandaard

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen 17.6 lb [8 kg]

Maximale 
schermgrootte

32in

Hoogte verstelling Ja

Maximale 
armverlenging

16.6 in [422 mm]

Kantelen +90° / -40°

Pannen +90° / - 90°

Schermrotatie +180° / -180°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Aluminum, Steel and Plastic

Lengte product 33.9 in [860.0 mm]

Breedte product 11.4 in [290.0 mm]

Hoogte product 23.2 in [590.0 mm]

Gewicht product 146.5 oz [4150.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 21.7 in [550.0 mm]

Package Width 12.3 in [312.0 mm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

183.7 oz [5205.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - draaibare armen

1 - stang

1 - basis

1 - horizontale schouder

1 - kabelbeheerklem

2 - VESA montagemiddelen

8 - M4 x 12 mm schroeven

8 - M4 x 16 mm schroeven

8 - M5 x 12 mm schroeven

8 - M5 x 16 mm schroeven

8 - M4 x 20 mm schroeven

8 - M5 x 20 mm schroeven

8 - onderlegringen

16 - afstandsringen

1 - 3 mm inbusschroef

1 - 4 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

1 - handleiding



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


