
Monitorarm voor vier schermen - scharnierend - staal & aluminium

Productcode: ARMQUADSS

Vergroot uw productiviteit en pas uw werkplek aan met deze viervoudige monitor standaard, waarmee 
u vier schermen boven uw bureau kunt plaatsen. Geniet van de optimale kijkhoek met vier 
scharnierende monitor armen,  die een groot bewegingsbereik bieden. De vrijstaande basis biedt u de 
flexibiliteit om de optimale schermconfiguratie voor uw werkplek te kiezen.

Deze sterke viervoudige monitor standaard is gemaakt van aluminium en staal en ondersteunt vier 
voor VESA montage (75x75, 100x100 mm) geschikte schermen, elk tot 32", met een 
maximumgewicht van 8 kg per scherm.

Creëer een werkstation met meerdere schermen die het best voor u werkt. Profiteer van efficiënt 
werken op vier schermen voor financiële analyses, software schrijven, bewerken van video's of vele 
andere toepassingen. Kies uw geheel eigen configuratie door de schermhoogte, -positie en -kijkhoek 
aan te passen en zo een ergonomische werkplek te creëren. De zwenkende armen bieden maximale 
flexibiliteit om de ideale kijkhoek in te stellen.

Plaats uw schermen op de ideale hoogte. Stel de schermhoogte gewoon in langs de 904 mm verticale 
arm. Lijn uw schermen uit met behulp van de micro-regelaar.

Met de viervoudige monitor standaard kunt u de armen tot 42,2 cm scharnieren en uw schermen in de 
ideale stand zetten. Kantel uw schermen +90°/-40° en zwenk deze +/-90°. Roteer uw schermen 360° 
voor staand of liggend formaat.

Organiseer uw kabels netjes uit het zicht met behulp van kabelmanagementgoten.

ARMQUADSS heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Creëer een meer ergonomische werkplek op kantoor, in commerciële omgevingen en in instellingen

• Werk efficiënt op vier schermen voor financiële analyses, webcodering, bewerken van video's of vele 
andere toepassingen

• Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij in uw thuiskantoor

Eigenschappen

• VIERVOUDIGE (2X2) 32" MONITOR STANDAARD: De VESA 75x75/100x100mm compatibele, solide 
desktop multi monitor standaard ondersteunt 4 schermen tot 32" (8 kg) per scherm met 
scharnierbeweging en hoogteverstelling

• BREED BEWEGINGSBEREIK: Ergonomische scharnierende monitor standaard met +90/-40&deg 
kantelen, +/- 90&deg zwenken, 360&deg roteren; elk schermrij kan 40 cm in hoogte worden versteld 
langs de 90 cm lange verticale arm (gereedschap meegeleverd)

• STABIEL EN ANTISLIP: Aluminium vrijstaande monitor standaard met U-vormige basis (300 mm x 
520 mm) voor maximale stabiliteit en flexibele plaatsing; antislip rubberen kussens voorkomen 
schuiven van de voet en krassen op het bureau

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Zilveren viervoudige LCD/LED monitor standaard met schuif- en 
klikmechanisme voor snelle en eenvoudige installatie van armen en VESA adapters; schermen kunnen 
m.b.v. de microhoogteverstelling nauwkeurig worden uitgelijnd

• VERSTELBARE CONFIGURATIE: Viervoudige monitor standaard met kabelmanagement klemmen 
langs de armen en middenstang voor het organiseren en wegwerken van kabels; inclusief 
verstelgereedschap voor scharnierspanning

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Kabelbeheer Ja

Scharnierend Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

4

Montage-opties Bureaustandaard



VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen 17.6 lb [8 kg]

Maximale 
schermgrootte

32in

Hoogte verstelling Ja

Maximale 
armverlenging

16.6 in [422 mm]

Kantelen +90° / -40°

Pannen +90° / - 90°

Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 21.8 in [55.3 cm]

Breedte product 13.7 in [34.8 cm]

Hoogte product 4.9 in [12.5 cm]

Gewicht product 15.2 lb [6.9 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 13.8 in [35.0 cm]

Package Width 21.9 in [55.5 cm]

Package Height 5.1 in [13.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

16.3 lb [7.4 kg]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 4 - draaibare armen

4 - VESA montagemiddelen

2 - Schouders

1 - bovenste stang

1 - onderste stang

1 - stangverbinding

1 - basis

2 - kabelbeheerklemmen

16 - M4x16 schroeven

16 - M4x12 schroeven

16 - M5x16 schroeven

16 - M5x12 schroeven

16 - M4x20 schroeven

16 - M5x20 schroeven

32 - afstandsringen

16 - onderlegringen

1 - 3 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

1 - handleiding

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


