
Single monitor beugel - bureau monteerbaar  - volledig beweegbaar - robuust - zwart

Productcode: ARMPIVOTHDB

Maak ruimte vrij én creëer een ergonomische werkomgeving. Deze aan een bureau te monteren 
monitor beugel vergemakkelijkt de bevestiging  van uw scherm boven uw bureau of tafel, waarbij u de 
hoogte met één handeling kunt aanpassen. U kunt een scherm variërend van 330 tot 813 mm 
monteren, en de monitorarm heeft een aantrekkelijke zwarte finish die uw werkomgeving 
complementeerd.

Deze sterke monitor arm bespaart ruimte op uw werkoppervlak door uw scherm boven uw bureau of 
tafel op te hangen.

De monitor arm is voorzien van een gasveercilinder, waardoor u uw scherm gemakkelijk omhoog of 
omlaag kunt bewegen, tot 335 mm. Pas de spanning aan het gewicht van uw scherm aan, zodat u het 
scherm moeiteloos in hoogte kunt verstellen.

De volledig beweegbare scharnierende monitor arm kan tot 605 mm worden versteld zodat u 
gemakkelijk de juiste kijkhoek kunt vinden. Draai uw scherm 180° om dit met anderen te delen, 
terwijl u met anderen samenwerkt. Kantel uw scherm 90° voor een comfortabele kijkhoek of draai het 
180° voor staand of liggend.

De VESA monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd (bureau C-klem of 
doorvoergat-bevestiging) en heeft een geïntegreerd kabelmanagement. Dankzij het afneembare VESA 
panel kunt u uw scherm eenvoudig bevestigen of verwijderen.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Gebruik op werkplekken met meerdere gebruikers

• Werk comfortabeler op kantoor en in uw thuiskantoor

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

Eigenschappen

• GROTE MONITOR ARM: VESA 75x75 mm/100x100 mm compatibele sterke monitor arm voor één 
grote 32" (16:9) or 43" (32:9/ultrawide) scherm tot 9 kg; volledig bewegingsbereik en matte zwarte 
afwerking

• BREED BEWEGINGSBEREIK: Scharnierende ergonomische monitor arm verhoogt comfort en 
productiviteit met +/-90&deg kantelen, +/-90&deg zwenken, 90&deg roterend scherm 
(liggend/staand) en 360&deg roterende computer monitor arm

• ONE-TOUCH INSTELLING: Met een max. hoogte van 50,5 cm vanaf het bureau biedt de met een 
veer ondersteunde LCD monitor arm een gereedschapsloze hoogteverstelling van in totaal 33,5 cm; 
bovendien kan het tot 60,4 cm van de basis worden uitgeklapt

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Handmatige bevestiging aan een bureau (10 mm tot 80 mm) met 
C-klem of via doorvoergat; verwijderbare VESA-plaat met snelkoppelingsklem vereenvoudigt de 
schermmontage; inclusief gereedschap op de scharnierspanning aan te passen

• COMPACT: Aluminium aan een bureau monteerbare monitor arm met ruimtebesparend design 
verbetert de werkruimte, terwijl kabelmanagementgoten kabels netjes op hun plaats houden; inclusief 
gereedschap voor het afstellen van de scharnierspanning

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 - 85 mm

 Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm

 Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Prestaties

Draagvermogen 19.8 lb [9 kg]

Minimale 
schermgrootte

13"

Maximale 
schermgrootte

34"

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Minimum Height 6.7 in [170 mm]

Maximumhoogte 19.9 in [505 mm]

Maximale 
armverlenging

23.8 in [605 mm]

Kantelen +90° / - 90°

Zwenken / draaien +90&deg / - 90&deg

Schermrotatie 90°

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, 
gebogen en ultrawide schermen, met een 
maximumgewicht van 9 kg. Als u een ultrawide scherm 
in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm een 
maximumbreedte van 88,9 cm (35").



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 11.4 in [290.0 mm]

Breedte product 3.9 in [10.0 cm]

Hoogte product 20.9 in [53.0 cm]

Gewicht product 6.2 lb [2.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 12.6 in [32.0 cm]

Package Width 19.3 in [49.0 cm]

Package Height 4.5 in [115.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

9.1 lb [4.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - veerarm

1 - VESA monitor bevestiging

1 - doorvoergat grondplaat

1 - doorvoergat plaat

1 - L-beugel

1 - Bureauklem

1 - inbusschroefhouder

5 - klemschroeven

1 - doorvoergat knop

2 - Anti-slip pads

1 - 4 mm inbussleutel



1 - 5 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

4 - M4x12 mm duimschroeven

4 - M5x12 mm schroeven

4 - onderlegringen

4 - afstandsringen

1 - doorvoergat schroef

1 - Handleiding

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


