
Skrivbordsmonterad arm för fyra skärmar - Förstklassigt artikulerande VESA 
4-monitorfäste 2x2 upp till 27 tum - Ergonomisk höjdjusterbar stångmontering - 
Lutningsbar/vridbar/roterbar - C-klämma/genomföring - Silver

Produkt ID: ARMQUADPS

Skapa en högproduktiv ergonomisk arbetsplats med detta premium skärmfäste för upp till fyra 
27-tums bildskärmar.De fyra ledade monitorarmarna har en dubbelledad rörelse som ger ett brett 
spektrum av rörelser från sida till sida. Den attraktiva silverytan förbättrar din arbetsplats estetik.

Öka din produktivitet och arbeta bekvämt genom helt rörliga skärmfästen. Varje av de fyra ledade 
monitorarmarna sticker ut hela 420 mm och ger ett brett spektrum av rörelser i flera riktningar. 
Justera positionen av varje skärm enkelt under ditt arbete.

Bildskärmsinstallation för fyra skärmar är tillverkad av robust aluminium och ger ett stabilt stöd för 
VESA -kompatibla  monitorer (75 x 75, 100 x 100) med en viktkapacitet på upp  till 11,25 kg per 
skärm.Med hjälp av kabelhanteringskanalen kan du hålla din arbetsstation snygg och prydlig.

Dela enkelt din skärm.Skärmmonteringen med fyra armar erbjuder en fullständig +180 °/-180 ° 
panorering för att vrida din skärm till vänster eller höger.Den lutar fritt + 90/-15 grader för att justera 
vinkeln uppåt eller nedåt.Roterar dina skärmar för landskaps- eller porträttvy.

Arbeta bekvämt. Detta skärmfäste med justerbar  höjd låter dig att höja eller sänka skärmarmarna 
längs 708 mm stång

Den helt monterade skrivklämman och stången, plus snabba glid-och-klick-anslutningar, garanterar 
en enkel montering. Det sparar också tid när du installerar flera enheter.Detta fyra skärmsfäste ger 
dig möjlighet till skruvklämma eller hålmontering (hårdvara ingår).

Den TAA-kompatibla ARMDUALPS täcks av en 5-årsgaranti från StarTech.com och gratis livstidsgaranti 
på teknisk support. gratis livstidsgaranti på teknisk support



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Montera dubbla skärmar på sidan av ditt skrivbord eller bord i kommersiella och industriella miljöer 
samt kontor

• Montera dina skärmar i fästhål för tillgång till fyra skärmar i ett medierum

• Rotera skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

• KRAFTIGT FÄSTE FÖR FLERA SKÄRMAR: VESA 75x75/100x100 mm kompatibel skrivbordsmonterad 
monitorarm (2x2) som stöder 4 stora bildskärmar upp till 27 tum (11,2 kg) per skärm. Ledad och 
höjdjusterbar

• ENKEL INSTALLERING: Högkvalitativ skrivbordsmontering för fyra skärmar med praktisk verktygslös 
skjut- och klickdesign som underlättar montering av monitorarmar och VESA-adaptrar. Klämmor för 
skrivbord och genomföring kan dras åt för hand

• BRETT RÖRELSEOMFÅNG: Ergonomisk bildskärmsfäste med + 90 &deg/-15 &deg lutning, +/- 180 
&deg vridbar, 360 &deg rotation, justerbar höjd längs 70,8 cm stång, vridbara armar för flexibel 
LCD-/LED-skärminställning, d.v.s. rygg mot rygg

• JUSTERBAR INSTÄLLNING: Silverfärgat fäste för fyra skärmar med kabelhanteringsklämmor längs 
armarna och mittstången för organisering av kablar så att du får en städad datorarbetsyta. 
Justeringsverktyg medföljer för anpassning av ledspänningen

• FÖRDELAR MED STARTECH.COM: IT-proffsens förstahandsval i över 30 år. Denna arm för fyra 
skärmar stöds under 10 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från Nordamerika på 
flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy 10 Years

Kabelhantering Ja

Ledad Ja

# skärmar som stöds 4



Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Tjocklek på 
monteringsyta

Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-60 mm

 Stativklämma: Bordstjocklek 20-60 mm

 Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-60 mm

Prestanda

Viktkapacitet 24.8 lb [11.2 kg]

Minsta displaystorlek 13"

Maximal skärmstorlek 30in

Höjdjustering Ja

Maximal 
armförlängning

16.5 in [420 mm]

Maximum Arm Span 37.0 in [940 mm]

Lutning +90° / -15°

Panorering +180° / -180°

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 16.5 in [420.0 mm]

Produktbredd 37.0 in [940.0 mm]

Produkthöjd 35.8 in [910.0 mm]

Produktvikt 335.4 oz [9500.0 g]

Förpackning



Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 28.0 lb [12.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Stångmontering

2 - Axlar

8 - vridarmar

4 - VESA-fästen

1 - Övre skrivbordsklämma

1 - Nedre skrivbordsklämma

1 - Kabelhål adapterplatta

1 - EVA-skumplatta

1 - Kabelhål klämplatta

4 - Kabelklämmor

16 - VESA-skruvar

4 - M3 insexnycklar

10 - M5 x 14 mm sexkantsbultar

1 - Användarhandbok

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


