
Monitor Arm voor VESA Scherm tot 34" (8kg),  Scharnierende Monitorsteun met 
Verticale Arm voor Enkel Scherm, Verstelbare Hoogte, Ergonomische Monitor Beugel, 
Bureauklem/Doorvoortule

Productcode: ARMPIVOTB

Maak bureauruimte vrij en zet uw scherm in een comfortabele positie met deze aan een bureau te 
bevestigen monitor arm, gemaakt van sterk staal. Met de scharnierende arm kunt u uw scherm 
kantelen, draaien en ronddraaien voor een nog ergonomische werkplek en hogere productiviteit.

Met de single monitor arm kunt u bureauruimte vrijmaken door uw scherm boven uw bureau te 
plaatsen. De voor VESA-montage (75x75, 100x100) geschikte monitor arm ondersteunt een plat 
scherm van 13" tot 34" en een gewicht tot maximaal 8 kg.

Dankzij de sterke stalen constructie gaat de sterke monitor arm lang mee.

De scharnierende monitor arm geeft u maximale flexibiliteit op uw werkplek. U kunt de arm verlengen 
tot 428 mm, 180° draaien en tot 90° kantelen, zodat u eenvoudig de perfecte kijkhoek kunt bepalen. 
De scharnierarm biedt een soepele 360° rotatie, zodat u gemakkelijk van liggend naar staand formaat 
kunt wisselen. U kunt ook de hoogte van uw scherm aanpassen door het langs de stang te 
verschuiven totdat de gewenste positie is bereikt, tot maximaal 450 mm.

Met de aan een bureau vast te klemmen monitor arm kunt u uw voor VESA-montage geschikt scherm 
eenvoudig boven uw bureau plaatsen, met behulp van de meegeleverde C-klem of via een 
doorvoergat. Voor een eenvoudige montage heeft de VESA-montagesteun inkepingen waarmee u de 
montageschroef vooraf kunt instellen. Daarna kunt u het scherm op zijn plaats schuiven en ten slotte 
de schroef vastdraaien. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen 
geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMPIVOTB heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Creëer een ergonomische werkplek op kantoor/thuiskantoor

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

Eigenschappen

• BREED SCHERM ARM: VESA 75x75mm/100x100mm compatibel. De robuuste stalen single 
monitorarm ondersteunt een 27" (16:9) of 34" (21:9/ultrawide) scherm tot 8kg. Horizontale 
articulatie & hoogteverstelling

• GEARTICULEERD: De monitor arm kan worden gepositioneerd/vastgezet langs de 45cm verticale 
arm en kan uitsteken tot 42,8cm vanaf de basis. De arm heeft 2 articulaties die het mogelijk maken 
om +/- 180 ° te draaien

• GROOT BEWEGINGSBEREIK: Ergonomische scharnierende monitorbeugel voor meer comfort en 
productiviteit, waardoor het scherm +/-45° kan kantelen, +/-90° kan draaien en 360° kan draaien 
(landschap/portret)

• RUIMTEBESPAREND: Deze monitorarm met ruimtebesparend ontwerp verbetert de computer 
werkplek. De ingebouwde kabel management clips langs de arm & verticale arm houden kabels 
georganiseerd voor een georganiseerde werkruimte.

• VERSTELBARE SET-UP: De C-klem of doorvoertule kan eenvoudig op een bureaublad eenvoudig 
gemonteerd en bevestigd worden. Kabelmanagementclips kunnen dankzij het bijgeleverd gereedschap 
worden gebruikt voor snelle hoogte- en hoekafstelling.

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Nee

Kabelbeheer Ja

Scharnierend Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

1



Montage-opties Doorvoer, Klem

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Dikte 
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm

 Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm

 Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Prestaties

Draagvermogen 17.6 lb [8 kg]

Minimale 
schermgrootte

13"

Maximale 
schermgrootte

34"

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Hoogte verstelling Ja

Maximumhoogte 17.7 in [450 mm]

Maximale 
armverlenging

16.9 in [428 mm]

Kantelen + 45° / - 45°

Zwenken / draaien 180°

Schermrotatie 360°

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, 
gebogen en extra brede schermen, met een 
maximumgewicht van 8 kg. Als u een extra breed 
scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de 
arm een maximumbreedte van 76,2 cm (30").



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 18.2 in [462.0 mm]

Breedte product 6.3 in [160.0 mm]

Hoogte product 4.3 in [108.0 mm]

Gewicht product 6.5 lb [3.0 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 19.1 in [48.4 cm]

Package Width 6.6 in [16.7 cm]

Package Height 4.4 in [11.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

8.4 lb [3.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - monitor arm

1 - stang

1 - Bureauklem

1 - kabel management klem

1 - doorvoergat-grondplaat

5 - Anti-slip pads

1 - bureauklemschroef

1 - doorvoergat plaat

1 - 5 mm inbussleutel



1 - 6 mm inbussleutel

4 - M4x12 mm schroeven

4 - M5x12 mm schroeven

4 - onderlegringen

1 - Handleiding

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


