Monitor arm - muur bevestiging - volledig beweegbaar - scharnierend
Productcode: ARMPIVWALL

Maak waardevolle bureau- of tafelruimte vrij door uw platte scherm (tv of computerscherm) aan de
wand te bevestigen. Deze volledig beweegbare schermarm ondersteunt beeldschermen en tv's tot 30
inch en biedt moeiteloze hoogte- en kijkhoekverstelling. U kunt uw scherm kantelen, draaien en
roteren, waardoor u eenvoudig de perfecte kijkstand kunt vinden.
Met deze stevige montagearm kunt u ruimte op uw bureau of tafel besparen, door een
computerscherm of tv met een plat beeldscherm, tot 30 inch, veilig aan de wand te monteren. De arm
is ideaal voor vele verschillende kantoortoepassingen, zoals gezondheidszorg- of financiële
instellingen, waar u misschien uw scherm met patiënten, cliënten of andere bezoekers wilt delen. De
aan de wand monteerbare monitor arm is ook prima geschikt voor kantoren of werkruimtes die
gepositioneerd zijn bij een muur.
U kunt uw scherm ook plat tegen de wand drukken, om meer ruimte te besparen als u niet met uw
computer werkt.
De monitor arm is voorzien van een gasveercilinder, waardoor u uw scherm gemakkelijk omhoog of
omlaag kunt bewegen. Bovendien kunt u de spanning aan het gewicht van uw scherm aanpassen,
zodat u het scherm altijd met één beweging in de gewenste stand kunt zetten. Door de one-touch
hoogteverstelling is de monitor arm ideaal voor gedeelde werkruimtes met meerdere afwisselende
gebruikers, zoals vergaderruimtes in hotels of kantoren.
Met de volledig beweegbare scharnierarm kunt u eenvoudig de juiste kijkhoek instellen. Kantel of
draai uw scherm gewoon om uw scherm met anderen te delen. De scharnierarm ondersteunt ook een
volledige 360° rotatie, zodat u gemakkelijk van liggend naar staand formaat kunt wisselen en
omgekeerd.
Dankzij de enkelvoudige monitor arm kunt u uw met VESA compatibele scherm snel en eenvoudig aan
de wand monteren. De arm vereist minimale assemblage en heeft een geïntegreerde waterpas,
waardoor u de arm perfect rechtop kunt zetten als u hem aan de wand monteert. De montagearm
vereenvoudigt ook het bevestigen en verwijderen van uw scherm en dankzij het geïntegreerde

kabelbeheer kunt u uw kabels netjes opbergen.
De ARMPIVWALL wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Maak bureau- of tafelruimte vrij in zakelijke, commerciële, industriële of kantooromgevingen
• Deel uw scherm met klanten, voor gemakkelijk samenwerken in kantooromgevingen zoals
gezondheidszorg, financiën en onroerend goed
• Ideaal voor gedeelde werkruimtes met meerdere gebruikers, zoals vergaderruimtes in hotels of
kantoren
• Creëer ruimte in thuiskantoren

Eigenschappen
• Monteer uw scherm aan de wand om ruimte te besparen
• Kan dicht tegen de wand worden geplaatst als het scherm niet wordt gebruikt
• Dankzij de volledig beweegbare, scharnierende arm kunt u eenvoudig met anderen samenwerken
door de kijkhoek van uw scherm aan te passen
• One-touch hoogteverstelling met gasveerarm
• Eenvoudige bevestiging en verwijdering van het scherm
• Eenvoudige zelfmontage met geïntegreerde waterpas

Hardware
Garantiebeleid

5 Years

Wandmonteerbaar

Ja

Kabelbeheer

Ja

Aantal ondersteunde
schermen

1

Scharnierend

Ja

Montage-opties

Wandmonteerbaar

VESA
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm
Prestaties
Algemene specificaties

Geïntegreerde waterpas: Ja

Draagvermogen

19.9 lb [9 kg]

Maximale
schermgrootte

34"

Fits Curved Display

Ja

Fits UltraWide Displays Ja
Maximumhoogte

11.8 in [30 cm]

Maximale
armverlenging

24.4 in [62 cm]

Kantelen

+90° / -65°

Pannen

180°

Schermrotatie

360°

Kleur

Zwart

Lengte product

24.4 in [62.0 cm]

Breedte product

4.5 in [11.5 cm]

Hoogte product

4.3 in [10.8 cm]

Gewicht product

4.3 lb [2.0 kg]

Package Length

18.6 in [47.2 cm]

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Width

8.0 in [20.4 cm]

Package Height

5.8 in [14.8 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

5.5 lb [2.5 kg]

Meegeleverd

veerarm

Wat wordt er
meegeleverd

afdekplaat
wandplaat
M5 inbussleutel
M6 schroef
6,3 x 65 mm schroeven
M4x12 mm schroeven
M4x25 mm schroeven
ankers
Onderlegringen
Afstandsringen
kabelbinder
Handleiding

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

