
Dual Monitor Arm - Ergonomische Scharnierende VESA Muurbeugel voor 2x 24" 
Flatscreens - Verstelbare Crossbar - Kantelen/Zwenken/Roteren - Muursteun voor 2 
schermen

Productcode: ARMDUALWALL

Deze dual-monitor muurbeugel maakt ruimte vrij en zorgt voor een professionele look van de 
schermconfiguratie. De beide schermen bewegen samen en blijven zo uitgelijnd. Open de arm om uw 
schermen in de ideale stand te zetten, of sluit hem dicht tegen de wand als de schermen niet worden 
gebruikt U kunt uw schermen ook kantelen, draaien en roteren voor de optimale kijkstand.

Met de dual-monitor muurbeugel kunt u eenvoudig twee schermen installeren in een zakelijke, 
commerciële of kantooromgeving zoals een zorginstelling of financieel centrum. Beide schermen 
worden aan één arm bevestigd, zodat ze in perfecte harmonie bewegen, en dus altijd op elkaar zijn 
uitgelijnd.

De montagearm kan worden geopend tot een afstand van 58,5 cm tot de wand, zodat u uw schermen 
in een comfortabele kijkstand kunt zetten. En als u de arm sluit, kunt u uw schermen op een afstand 
tot 16,5 cm van de wand plaatsen, als u deze niet gebruikt, voor een professionele, compacte look.

Verander de positie en hoek van uw schermen voor een optimale kijkstand. U kunt uw schermen 180° 
draaien en tot 360° roteren voor liggend of staand formaat. Ook kunt u uw schermen -15° tot +15° 
kantelen om schitteringen op het scherm te verminderen en een comfortabele kijkhoek in te stellen.

De dual-monitor muurbeugel is gemaakt van staal en ondersteunt twee schermen, met een maximaal 
gewicht van 5 kg per scherm. De muurbeugel is stabiel voor schermen tot 24 inch.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Monteer twee schermen aan de wand om ruimte in kantoren te besparen zoals zorg- en financiële 
instellingen

• Creëer een dual-monitor werkstation met een sta-bureau

• Beweeg uw schermen van de wand af om uw scherm met klanten te delen

• Monteer uw touchscreens aan de wand voor eenvoudig gebruik door klanten en bezoekers

Eigenschappen

• 24" DUAL MONITOR MUURBEUGEL: VESA 75x75/100x100mm compatibele multi-monitor wandsteun 
voor 2x 24" schermen (5kg per scherm) met gesynchroniseerde horizontale scharnierbeweging en 
dwarsstang

• DWARSSTANG ONTWERP: Bevestig twee monitoren langs de 64 cm dwarsstang; 3 
scharniergewrichten per arm; low profile; arm kan tot 58,5 cm van de wand worden uitgeklapt en tot 
16,5 cm worden ingeklapt

• BREED BEWEGINGSBEREIK: Ergonomisch ophangsysteem voor 2 schermen met individuele beugel; 
+/-15° kantelen, +/-15° zwenken & 360° roteren (staand/liggend); Uitlijnen schermen met 
microhoogteverstelling

• GEORGANISEERDE WERKPLEK: Met deze dual monitor muurbeugel kunnen gebruikers ruimte 
besparen op een balie of bureau; Met klemmen langs de dwarsstang kunnen kabels netjes worden 
weggewerkt

• STARTECH.COM VOORDEEL: Deze dual monitor wandbeugel heeft 5 jaar garantie van StarTech.com, 
inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Aantal ondersteunde 
schermen

2

Stand Horizontaal

Montage-opties Wandmonteerbaar



VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen 11.0 lb [5 kg]

Minimale 
schermgrootte

15in

Maximale 
schermgrootte

24in

Maximale 
armverlenging

23.0 in [585 mm]

Kantelen + 15° / - 15°

Zwenken / draaien 180

Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 26.8 in [68.0 cm]

Breedte product 3.0 in [75.0 mm]

Hoogte product 7.6 in [19.3 cm]

Gewicht product 7.1 lb [3.2 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 28.0 in [71.0 cm]

Package Width 7.4 in [18.8 cm]

Package Height 4.8 in [12.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

9.6 lb [4.4 kg]

Wat wordt er 



meegeleverd

Meegeleverd 1 - wandplaat

1 - montage armen

1 - VESA monitor bevestiging

1 - dwarsbalk

1 - dwarsbalkdop

1 - M4x12 mm schroeven

1 - M4x30 mm schroeven

1 - afstandsringen

2 - Inbussleutel

2 - kabelbeheerklemmen

2 - montage arm houder

2 - muurplaat houder

2 - M8x16 mm schroeven

3 - onderlegringen montagearm

3 - doppen montagearm

4 - waterpas

4 - M8x60 mm schroeven

4 - Betonvijzen

8 - onderlegringen

8 - kunststofdoppen

8 - dwarsbalk houder

1 - Handleiding

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


