
Skärmstativ för en skärm - justerbart - stål - silver

Produkt ID: ARMPIVSTND

Detta robusta skärmstativ för en skärm med snygg silverfinish ger säkert stöd för din skärm och är ett 
attraktivt tillskott till din arbetsplats. Med skärmstativet för skrivbord kan du flexibelt placera din 
datorskärm och den kan lätt justeras för bästa visning.

Skärmfästet håller enkelt upp din skärm, från 12 tum till 34 tum och upp till en maximal vikt på 14 kg.

För extra flexibilitet kan du använda den medföljande hårdvaran för att montera din Apple Cinema 
Display, Thunderbolt Display eller Apple iMac. Stativet fungerar med alla Apple Cinema Display eller 
Thunderbolt Display som kommer med ett avtagbart stativ eller en inbyggd VESA monteringsadapter. 
Den fungerar även med 24- och 27-tums iMac med ett flyttbart stativ eller med en inbyggd 
VESA-monteringsadapter.

Skärmstativet för skrivbord har en 380 mm hög stödstolpe och erbjuder många 
höjdjusteringsmöjligheter för bättre komfort när du arbetar. Justera enkelt skärmens höjd, position 
och vinkel för att skapa en ergonomisk arbetsmiljö.

Det justerbara skärmstativet låter dig montera en skärm på skrivbordsstativet, med justeringar för 
lutning och svängning för bästa positionering. Skärmstativet för skrivbord stödjer även liggande till 
stående-skärmrotation för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att bläddra.

Skärmfäste för en skärm är tillverkad av hållbart stål och erbjuder enkel installation för många olika 
skärmar. Den integrerade kabelhanteringen håller dina kablar organiserade och utom synhåll.

TAA-kompatibel ARMPIVSTND stöds av en 10-åriga garanti från StarTech.com och gratis 
livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Montera en skärm på skrivbordet, bordet eller disken med justeringar för lutning, vridning och höjd

• Rotera skärmen till porträtt-orientering för webbdesign och 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

• Hårdvara för montering av en iMac eller Apple Cinema Display medföljer

• Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda 
skärmar med maximal bredd på 25,5 tum/64,8 cm)

• Höjdjusterbart skärmstativ med 380 mm hög stödstolpe plus justering av positions- och 
visningsvinkel

• Monteringsfästena kan panoreras 60° runt stödstolpen

Hårdvara

Garantipolicy 10 Years

Väggmonterbar Nej

Kabelhantering Ja

Ledad Nej

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Skrivbordsstativ

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

ARMPIVSTND är kompatibel med:<br/> • 24-tums LED 
Cinema Display och 27-tums LED Cinema Display<br/> 



• 27-tums Apple Thunderbolt Display<br/> 24- och 
27-tums iMac med ett flyttbart stativ eller inbyggd 
VESA-monteringsadapter

Viktkapacitet 30.9 lb [14 kg]

Maximal skärmstorlek 34"

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Höjdjustering Ja

Lutning +45° / -15°

Panorering 60°

Skärmrotation 360°

Särskilda 
anmärkningar/krav

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 27 tum (68,5 cm).

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Steel and Aluminum

Produktlängd 10.2 in [26.0 cm]

Produktbredd 13.0 in [33.0 cm]

Produkthöjd 4.1 in [10.5 cm]

Produktvikt 5.2 lb [2.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 21.2 in [538.0 mm]

Package Width 10.7 in [27.3 cm]



Package Height 4.6 in [11.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.3 lb [3.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Aluminiumbas

1 - Stödstolpe

1 - Skärmmontering

1 - Kabelklämma

1 - Positionsring i järn

4 - M5x18 mm insexskruvar

1 - Fläns

4 - Plastskydd

1 - Torxverktyg

1 - 3 mm insexnyckel

1 - 4 mm insexnyckel

1 - Åtkomstkort

4 - Tumskruvar

2 - M6x16 mm skruvar

4 - Gummifötter

1 - Instruktionsbok

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


