
Monitorbeugel voor 4 Schermen - Premium VESA Monitorsteun 2 x 2 voor Schermen tot 
27" - Ergonomische Volledig Beweegbare Monitorarm - Zwenken/Kantelen/Roteren - 
Klem/Doorvoer - Zilver

Productcode: ARMQUADPS

Maak een zeer productieve , ergonomische werkplek met deze premium viervoudige monitor arm, die 
vier schermen - elk tot 67,5 cm (27") - ondersteunt.Vier scharnierende monitor armen hebben een 
dubbele zwenkbeweging voor een breed zijwaarts bewegingsbereik. De aantrekkelijke zilveren 
afwerking verbetert de esthetiek van uw werkplek.

Met de soepel bewegende monitor arm kunt u uw productiviteit verhogen en comfortabel werken. Elke 
van de vier scharnierende monitor armen kan maar liefst 420 mm (16,5") worden uitgeklapt en biedt 
een breed bewegingsbereik op diverse assen. Stel de stand van elk scherm moeiteloos in terwijl u 
werkt.

Gemaakt van sterk aluminium, biedt deze configuratie met vier schermen goede ondersteuning voor 
met VESA montage compatibele schermen (75x75, 100x100) met een maximaal gewicht van 11,25 kg 
(24,8 lb.) per scherm. De kabelgoot zorgt ervoor dat uw werkplek er netjes en georganiseerd uitziet.

Deel uw scherm gemakkelijk met anderen. De monitor arm met vier armen kan +180° / -180° pannen 
zodat u uw scherm gemakkelijk naar links of rechts kunt verplaatsen. En om de kijkhoek hoger of 
lager in te stellen, kan deze arm eenvoudig +90° / -15° worden gekanteld. Roteer uw schermen voor 
liggend of staand formaat.

Werk comfortabel. Met deze in hoogte verstelbare monitor arm kunt u de monitor armen langs de 708 
mm (27,9") lange stang omhoog of omlaag bewegen.

De volledig gemonteerde bureauklem en stang, plus de snelle schuif-en-klik-verbindingen, garanderen 
een eenvoudige installatie. Dit bespaart tijd bij de installatie van meerdere apparaten. De viervoudige 
monitor arm kan zowel met een bureauklem als via een doorvoergat worden bevestigd 
(bevestigingsmaterialen meegeleverd).



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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Bevestig vier schermen aan de zijkant van uw bureau of tafel in een commerciële, industriële of 
kantooromgeving

• Monteer uw schermen via het doorvoergat voor toegang tot vier schermen in een mediaruimte

• Draai beeldschermen naar de portrait stand voor bijvoorbeeld webdesign en coding

Eigenschappen

• STERKE MULTI-MONITOR BEUGEL: VESA 75x75/100x100 mm compatibele, viervoudige monitor arm 
(2x2); ondersteunt 4 grote schermen tot 27" (11,2 kg) per scherm; scharnierend, in hoogte 
verstelbaar en monteerbaar aan een bureau

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Premium viervoudige monitorsteun met schuif- en klikmechanisme 
zodat de monitorarmen en VESA adapters snel en eenvoudig kunnen worden gemonteerd; bureau- en 
doorvoerklemmen kunnen met de hand worden aangespannen

• BREED BEWEGINGSBEREIK: Ergonomische monitor arm met +90&deg/-15&deg kantelen, 
+/-180&deg zwenken, 360&deg roteren, verstelbare hoogte langs 70 cm verticale arm; Zwenkbare 
armen voor flexibele rug-aan-rug LCD/LED monitor installatie

• VERSTELBARE CONFIGURATIE: Zilveren monitorbeugel voor 4 schermen met kabelmanagement 
klemmen langs de armen voor het organiseren en verbergen van kabels; Inbussleutels voor het 
bijregelen van de spanning kunnen ook in deze klemmen worden opgeborgen

• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze 
viervoudige monitor arm heeft 10 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige 
technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 10 Years

Kabelbeheer Ja



Scharnierend Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

4

Montage-opties Doorvoer, Klem

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Dikte 
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 20 - 60 mm

Doorvoerklem: Dikte tafel 20 - 60 mm

Opening voor doorvoerklem: 10 - 60 mm

Prestaties

Draagvermogen 24.8 lb [11.2 kg]

Minimale 
schermgrootte

13"

Maximale 
schermgrootte

30in

Hoogte verstelling Ja

Maximale 
armverlenging

16.5 in [420 mm]

Maximum Arm Span 37.0 in [940 mm]

Kantelen +90° / -15°

Pannen +180° / -180°

Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Aluminium

Lengte product 16.5 in [420.0 mm]



Breedte product 37.0 in [940.0 mm]

Hoogte product 35.8 in [910.0 mm]

Gewicht product 335.4 oz [9500.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 34.8 in [885.0 mm]

Package Width 10.6 in [270.0 mm]

Package Height 13.6 in [345.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

28.0 lb [12.7 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Stangset

2 - Schouders

8 - draaibare armen

4 - VESA montagemiddelen

1 - Bovenste bureauklem

1 - Onderste bureauklem

1 - Adapterplaat van doorvoergat

1 - EVA schuimmat

1 - Klemplaat van doorvoergat

4 - Kabelbeheerklemmen

16 - VESA schroeven

4 - M3 inbussleutels

10 - M5 x 14 mm zeskantschroeven



1 - handleiding

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


