Skrivbordsmontering för en skärm - höjdjusterbar - stål
Produkt ID: ARMPIVOT

Frigör skrivbordsyta och arbeta bekvämare med detta skärmfäste för skrivbord. Med den enkla och
eleganta skärmpelaren kan du VESA-montera en skärm (75x75, 100x100) ovanför skrivbordet eller
bordet och justera skärmpositionen för perfekt visning.
Med fästet för dataskärmar kan du lyfta upp din skärm ovanför skrivbordet på en stödstolpe och
enkelt justera skärmens höjd, position och vinklar för en ergonomisk arbetsmiljö. Skärmmonteringen
ger dig den extra fördelen av att frigöra värdefull arbetsyta på ditt skrivbord. Skärmfästet av stål för
en skärm ger säkert stöd för skärmar upp till 34 tum, med en maximal vikt på 14 kg.
Den höjdjusterbara monitorarmen har en 302 mm hög stödstolpe så att du kan justera höjden på
skärmen längs med stolpen.
Njut av optimal visning med enkel justering av lutningen. VESA-fästet kan roteras 360 grader runt
stödstolpen för att justera skärmens position. Monitorarmen stödjer även liggande till
stående-skärmrotation för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att bläddra.
Skärmfästet är tillverkat av stål för långvarig prestanda.
Skärmfästet med skrivbordsklämma är enkelt att installera. För extra installationsflexibilitet kan den
medföljande monteringsutrustningen antingen klämmas fast på sidan av skrivbordet, eller monteras
genom ett kabelhål. Skärmmonteringen har en integrerad kabelhanteringskrok för att få ordning och
reda.
TAA-kompatibel ARMPIVOT stöds av en 10-åriga garanti från StarTech.com och gratis livstidsgaranti
på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Montera en skärm vid ett skrivbord, ett bord eller en disk för att frigöra ytor i kommersiella miljöer.
Skapa en ergonomisk arbetsplats i kontorsmiljöer Rotera skärmen från landskaps- till porträttläge för
webbdesign eller kodning
• Skapa en ergonomisk arbetsplats i kontorsmiljöer
• Rotera skärmen från landskaps- till porträttläge för webbdesign eller kodning

Funktioner
• Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller
ultrabred, med en maximal vikt på 14 kg
• Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda
skärmar med maximal bredd på 17,8 tum/45,2 cm).
• 360° rotation runt stödstolpen
• Kan lutas +90 till -15 grader för optimal visning
• Justerbar monitorarm med flera justeringar för position/vinkel

Hårdvara
Garantipolicy

10 Years

Väggmonterbar

Nej

Ledad

Nej

# skärmar som stöds

1

Monteringsalternativ

Klämma för skrivbord & kabelhål

VESA-hålmönster

75x75 mm
100x100 mm

Tjocklek på
monteringsyta

Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-100 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 20-50 mm
Hålstorlek på fästet: 10-60 mm

Prestanda
Viktkapacitet

30.9 lb [14 kg]

Maximal skärmstorlek 34"
Fits Curved Display

Ja

Fits UltraWide
Displays

Ja

Höjdjustering

Ja

Lutning

+90° / -15°

Vridning/pivotering

360° runt stödstolpen

Skärmrotation

360°

Obs.

Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta
skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 14
kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående position,
stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 20
tum (50,8 cm).

Färg

Silver

Kabinettyp

Stål och plast

Produktlängd

0.0 in [0.0 mm]

Produktbredd

0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd

0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt

4.4 lb [2.0 kg]

Package Length

21.6 in [54.8 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

5.2 in [13.2 cm]

Fraktvikt

5.7 lb [2.6 kg]

Särskilda
anmärkningar/
krav

Utseende

Förpackning

(förpackning)
Vad det är i
lådan
Ingår i paketet

Stödstolpe
Skärmmontering
Kabelklämma
EVA-dyna
M3-insexnyckel (2,5 mm)
Stor C-klämma
Liten C-klämma
M6x12 mm Phillips-skruvar
M4x15 mm Phillips-skruv
M5x14 mm insexskruvar
Rund han-packning
Rund hon-packning
Instruktionsbok
Tumskruvar
Handskruv
Tryckplatta

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

