
Skrivbordsmonterat stativ för fyra skärmar - Ergonomisk VESA arm för 4 skärmar (2x2) 
upp till 32 tum - Fristående ledat universellt stolpfäste - Höjdjusterbar/luta/vrid/rotera - 
Silver

Produkt ID: ARMQUADSS

Förbättra produktiviteten och anpassa din arbetsyta med detta skärmstativ och häng uppfyra skärmar 
över ditt skrivbord. Njut av optimal visning med fyra ledade bildskärmsarmar för ett brett 
rörelseomfång. Den fristående basen ger dig flexibilitet i hur du konfigurerar din arbetsplats.

Tack vare konstruktionen av aluminium och stål ger detta kraftfulla fyrskärmsstativ dig möjlighet att 
ordna din arbetsyta för optimal produktivitet. Bildskärmsstativet håller för fyra VESA-monterade 
skärmar (75x75, 100x100) på upp till 32 tum vardera, med en maximal vikt på upp till 8 kg per 
skärm.

Skapa den arbetsstation med flera skärmar som fungerar bäst för dig. Dra nytta av effektivitet på fyra 
skärmar för ekonomisk analys, webbkodning, videoredigering eller många andra uppgifter. Anpassa 
din konfiguration genom att justera visningshöjd, position och visningsvinklar för en 
ergonomiskarbetsyta.De svängande armarna ger maximal visningsflexibilitet.

Placera dina skärmar i ideal höjd.Justera enkelt visningshöjden längs den 904 mm långa 
stången.Justera dina bildskärmar med mikrojusteringsfunktionen.

Fyrskärmsstativet gör att du kan förlänga de ledade armarna upp till 42,2 cm för att placera dina 
bildskärmar i ett perfekt läge. Luta dina bildskärmar +90/-40 grader och rotera 360 grader. Rotera 
dina skärmar 360 grader för stående eller liggande visning.

Dra dina kablar snyggt med kabelhanteringskanaler.

ARMQUADSS täcks av StarTech.com 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Skapa en mer ergonomisk arbetsyta i kontor, kommersiella eller institutionella miljöer

• Dra nytta av effektivitet på fyra skärmar för ekonomisk analys, webbkodning, videoredigering eller 
många andra uppgifter.

• Förbättra produktiviteten och frigör utrymme på arbetsstationen i ditt hemmakontor

Funktioner

• STATIV FÖR FYRA (2X2) 32-TUMSSKÄRMAR: VESA 75x75/100x100mm-kompatibelt kraftigt fäste för 
4 skärmar upp till 32 tum (8 kg per skärm), ledat och med höjdjustering

• BRETT RÖRELSEOMFÅNG: Ergonomiskt, ledat skärmsstativ med +90/-40&deg lutning, +/- 90&deg 
vridning, 360&deg rotation, varje rad med skärmar har ett höjdjusterbart intervall på 39,8 cm längs 
med 90,4 cm lång stång (verktyg ingår)

• STABIL OCH SÄKER: Fristående skärmfäste i aluminium med u-formad bas (300 mm x 520 mm) för 
maximal stabilitet och flexibel placering, halkfria gummikuddar förhindrar repor på skrivbordsytan

• ENKEL INSTALLERING: Silverfärgat LCD/LED-skärmfäste för 4 skärmar med klick-design gör 
monteringen av skärmarmar och VESA-adaptrar enkel vilket minskar installationstiden, justera 
bildskärmarna med mikrohöjdjustering

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

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Kabelhantering Ja

Ledad Ja

# skärmar som stöds 4

Monteringsalternativ Skrivbordsstativ



VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet 17.6 lb [8 kg]

Maximal skärmstorlek 32in

Höjdjustering Ja

Maximal 
armförlängning

16.6 in [422 mm]

Lutning +90° / -40°

Panorering +90° / - 90°

Skärmrotation 360°

Utseende

Produktlängd 21.8 in [55.3 cm]

Produktbredd 13.7 in [34.8 cm]

Produkthöjd 4.9 in [12.5 cm]

Produktvikt 15.2 lb [6.9 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 16.3 lb [7.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 4 - vridarmar

4 - VESA-fästen

2 - Axlar



1 - övre påle

1 - lägre påle

1 - pålkontakt

1 - bas

2 - klämmor för kabelhantering

16 - M4x16 skruvar

16 - M4x12 skruvar

16 - M5x16 skruvar

16 - M5x12 skruvar

16 - M4x20 skruvar

16 - M5x20 skruvar

32 - Brickor

16 - Brickor

1 - 3 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

1 - Användarhandbok

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


