
Monitor arm - aan bureau te bevestigen - verstelbaar - voor VESA-geschikt schermen

Productcode: ARMPIVOT

De ARMPIVOT is een stijlvolle monitorstandaard waarmee de schermhoogte, positie en kijkhoek 
eenvoudig kunnen worden aangepast.

Maak ruimte vrij en werk comfortabeler met deze aan een bureau te bevestigen monitorstandaard. 
Met deze eenvoudige en stijlvolle schermbevestigingsstang kunt u één voor VESA-montage geschikt 
scherm (75x75, 100x100) boven uw bureau of tafel plaatsen en in de ideale kijkstand zetten.

Creëer een ergonomische werkplek

Met deze monitor arm kunt u uw scherm op een steunstang boven het bureau plaatsen en de 
schermhoogte, -positie en -kijkhoek gemakkelijk aanpassen voor een ergonomische werkomgeving. 
Dit biedt het extra voordeel dat u waardevolle werkruimte op uw bureau terugwint. Deze stalen single 
monitor arm is geschikt voor met een maximumgewicht van 14 kg.

Eenvoudig langs de stang in hoogte verstelbaar

De in hoogte verstelbaar monitor arm heeft een 302 mm lange steunstang, zodat u uw scherm kunt 
aanpassen door het langs de stang te verschuiven.

Pas uw schermpositie aan

Geniet van een optimale kijkhoek dankzij de kanteloptie. De VESA-montagesteun kan 360° rondom de 
steunstang worden gedraaid zodat u uw scherm precies in de gewenste stand kunt zetten. Om langere 
pagina's of codeblokken te bekijken zonder te moeten scrollen, ondersteunt de monitor arm ook de 
weergaverotatie van liggend naar staand.

Stalen constructie

De monitor arm is gemaakt van staal voor duurzame prestaties.



Eenvoudige en flexibele installatie

De aan een bureau vast te klemmen monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Voor nog meer 
installatieflexibiliteit kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de zijkant van uw bureau 
worden vastgeklemd of via een doorvoergat worden gemonteerd. De monitor arm heeft ook een 
kabelhaak voor een nette installatie.

De TAA-conform ARMPIVOT heeft 10 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Bevestig een scherm aan een bureau, tafel of werkblad om ruimte te besparen in commerciële 
omgevingen

• Creëer een ergonomische werkplek op kantoren

• Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of coding

Eigenschappen

• Monteer een scherm dat compatibel is met VESA (75x75, 100x100), plat scherm, curved of 
ultrawide scherm, met een max. gewicht van 14kg

• Schermrotatie van liggend naar staand (in de staande positie ondersteunt de arm extra brede 
schermen tot 50,8 cm/20")

• Verstelbare monitor arm met diverse instelbare posities en kijkhoeken

• Kantelt +90°/-15° voor de optimale kijkhoek

• 360° rotatie rondom de steunstang

Hardware

Garantiebeleid 10 Years

Wandmonteerbaar Nee



Scharnierend Nee

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Montage-opties Doorvoer, Klem

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Dikte 
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 20 - 100 mm

 Doorvoergatklem: Dikte tafel 20 - 50 mm

 Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm

Prestaties

Draagvermogen 30.9 lb [14 kg]

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Hoogte verstelling Ja

Kantelen +90° / -15°

Zwenken / draaien 360° rondom de steunstang

Schermrotatie 360°

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, 
gebogen en extra brede schermen, met een 
maximumgewicht van 14 kg. Als u een extra breed 
scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de 
arm een maximumbreedte van 50,8 cm (20").

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Staal en kunststof



Lengte product 5.1 in [13.0 cm]

Breedte product 5.5 in [14.0 cm]

Hoogte product 21.5 in [54.5 cm]

Gewicht product 4.4 lb [2.0 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 21.6 in [54.8 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 5.2 in [13.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.7 lb [2.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Steunstang

1 - monitor arm

1 - Grote C-klem

1 - Kleine C-klem

1 - Handschroef

1 - Drukplaat

4 - duimschroeven

4 - M6x12 mm kruiskopschroeven

4 - M5x14 mm zeskantige schroeven

1 - M4x15 mm kruiskopschroef

1 - Mannelijke ronde onderlegring

1 - Vrouwelijke ronde onderlegring

1 - Kabelklem



1 - EVA-kussen

1 - M3 (2,5 mm) inbussleutel

1 - Handleiding

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


