Dual monitor arm - verticaal - aluminium
Productcode: ARMDUOVS

Met deze verticale dual-monitor arm, met een slank aluminium design, kunt u twee schermen boven
het oppervlak van uw bureau of tafel monteren, om ruimte vrij te maken en uw productiviteit te
verhogen. Dankzij de sterke constructie ondersteunt deze vrijstaande dual-monitor arm twee voor
VESA montage geschikte beeldschermen, elk tot 27'', verticaal boven elkaar bevestigd.
De dual-monitor arm houdt twee schermen, boven elkaar, in positie. U kunt ook de hoogte van de
schermen aanpassen, langs de 71 cm lange stang, zodat u comfortabel op beide schermen kunt
werken.
De verstelbare monitor arm voor bureaus kan soepel en probleemloos +15°/-15° worden gekanteld en
gedraaid, waardoor u eenvoudige de ideale kijkhoek kunt vinden. De monitor beugel kan ook 360°
worden geroteerd om bestanden in liggend of staand formaat te bekijken.
De dual-monitor arm houdt uw schermen veilig op hun plaats, terwijl uw kantoor een luxe uitstraling
krijgt met zijn zwarte en zilveren aluminium design. De monitor arm ondersteunt twee schermen, elk
tot 27 inch (68,6 cm) en een gewicht tot 8 kg.
De VESA monitor arm is eenvoudig te installeren, omdat de schermen snel kunnen worden bevestigd
en verwijderd. De arm is ook voorzien van kabelgoten zodat uw kabels netjes uit het zicht worden
gehouden.
De ARMDUOVS wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Zet uw schermen verticaal, ideaal voor webdesign of codering
• Verhoog uw comfort door tegelijkertijd met twee schermen te werken
• Verhoog uw productiviteit op kantoor

Eigenschappen
• Verticale dual-monitor arm ondersteunt twee schermen, elk tot 27" (max. gewicht 8 kg per scherm)
• De hoogte van de schermen kan worden ingesteld langs de 710 mm lange stang
• Pas uw schermhoek eenvoudig aan met +15°/-15° kantelen en +15°/-15° draaien
• Bekijk uw scherm in liggend of staand formaat met volledig 360° draaien
• Het kabelbeheer zorgt dat de kabels netjes uit het zicht worden gehouden

Hardware
Garantiebeleid

5 Years

Wandmonteerbaar

Nee

Kabelbeheer

Ja

Aantal ondersteunde
schermen

2

Stand

Verticaal

Montage-opties

Bureaustandaard

VESA
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen

17.7 lb [8 kg]

Minimale
schermgrootte

13"

Maximale
schermgrootte

27in

Kantelen

+ 15° / - 15°

Zwenken / draaien

+15° / -15°

Schermrotatie

360°

Kleur

Zwart & Zilver

Type behuizing

Aluminium en kunststof

Lengte product

20.3 in [51.5 cm]

Breedte product

11.4 in [29.0 cm]

Hoogte product

29.7 in [75.4 cm]

Gewicht product

10.3 lb [4.6 kg]

Package Length

21.9 in [55.5 cm]

Package Width

13.4 in [34.0 cm]

Package Height

6.3 in [16.0 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

11.8 lb [5.4 kg]

Meegeleverd

VESA montagemiddelen

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

onderste stang
bovenste stang
stangverbinding
basis
kabelmanagement haken

haak schroeven voor kabelmanagement
M4 x 14 schroeven
M5 x 14 mm schroeven
onderlegringen
M4 x 30 schroeven
M5 x 30 schroeven
Afstandsringen
3 mm inbussleutel met schroevendraaierpunt
3 mm inbusschroef
4 mm inbussleutel
verkorte handleiding

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

