Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar
Productcode: ARMSLIMDUO

Verhoog de productiviteit en maak waardevolle bureauruimte vrij met de ARMSLIMDUO dubbele
monitor arm. Twee onafhankelijke armen vergemakkelijken het aanpassen van uw twee schermen,
plus twee USB pass-through poorten en headsetcontacten bieden gemakkelijke toegang tot de
poorten.
Wanneer u uw schermen op een dubbele monitor arm boven uw bureau- of tabelblad monteert, kunt u
uw schermhoogte, -positie en kijkhoek eenvoudig aanpassen voor een meer comfortabele en
ergonomische werkomgeving. U wint dan bovendien waardevolle werkruimte terug, omdat u geen
schermstandaards meer op uw bureau nodig hebt. Daarnaast zorgt het kabelbeheersysteem ervoor
dat de kabels netjes zijn opgeborgen.
De dubbele monitor arm houdt met gemak twee 12 tot 30 inch schermen, naast elkaar. Elke arm
ondersteunt tot 8,0 kg gewicht.
Met de ARMSLIMDUO hebt u gemakkelijk toegang tot twee USB pass-through poorten en twee
audiopoorten aan de voorkant van de basis. Met deze poorten kunt u comfortabel de poorten van uw
pc of laptop uitbreiden, dankzij de geïntegreerde kabels. Zo kunt u uw microfoon, headset of USB
apparaten aansluiten, zonder dat u de poorten aan de achterkant van uw computer hoeft te
gebruiken. Het zorgt ook voor een netter kabelbeheer, waardoor een meer productieve, minder volle
werkomgeving ontstaat.
De aan het bureau te monteren monitor armen bieden volledige beweging over diverse assen,
waardoor u het scherm kunt kantelen, pannen en roteren en zo uw kijkhoek kunt aanpassen telkens
als uw behoeften veranderen. Om langere pagina's of codeblokken te bekijken zonder te moeten
scrollen, ondersteunen de armen ook de overschakeling van liggend naar staand formaat op beide
schermen.
U kunt uw schermen moeiteloos hoger of lager zetten dankzij de met veren ondersteunde
hoogteverstelling. U kunt de spanning aan uw eigen voorkeur aanpassen.

Door zijn zware aluminiumconstructie kan de ARMSLIMDUO veilig twee schermen ondersteunen met
een standaard VESA-verbinding. Met de C-klem kunt u de dubbele monitor arm eenvoudig aan uw
bureau of tafel monteren. En dankzij de snelle inzetfunctie kunt u gemakkelijk uw scherm bevestigen.
De ARMSLIMDUO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Bevestig twee schermen aan de zijkant van uw bureau of tafel met een breed verstelbereik
• Ideaal voor drukke werkomgevingen zoals zorginstellingen, financiële en commerciële omgevingen
• Zet beeldschermen uit elkaar of plaats ze met de achterkant naar elkaar toe voor werkstations met
meerdere gebruikers
• Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes

Eigenschappen
• Dubbele monitor arm ondersteunt twee 12 tot 32 inch schermen, naast elkaar
• Twee onafhankelijke, volledig beweegbare armen en met veer-ondersteunde hoogteverstelling
• Twee USB pass-through poorten en twee 3,5 mm audiopoorten
• Ondersteunt tot 8,0 kg (17,6 lb.) gewicht per monitor arm
• Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede
schermen tot 51,8 cm/20,4")
• Schermrotatie van liggend naar staand
• 360° rotatie rond de steunstang en bij het kniestuk
• Aan het zicht onttrokken kabelmanagement
• Monteer aan een bureau of tafel met een C-klem
• VESA 75x75/100x100 is geschikt voor alle schermen met VESA-verbinding
• VESA snelkoppeling
• Geïntegreerde 1,4 m lange kabels voor USB en audio pass-through poorten

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Scharnierend

Ja

Aantal ondersteunde
schermen

2

Montage-opties

Bureauklem

VESA
75x75 mm
gatenpatroon(/-patron
en)
100x100 mm
Dikte
90 mm
bevestigingsoppervlak
Prestaties
Draagvermogen

17.7 lb [8 kg]

Minimale
schermgrootte

15in

Maximale
schermgrootte

32in

Hoogte verstelling

Ja

Maximale
armverlenging

22.3 in [56.8 cm]

Maximum Arm Span

3.7 ft [1.1 m]

Kantelen

-90° / +85°

Pannen

180°

Zwenken / draaien

135° rondom de steunstang
360° bij de elleboog

Schermrotatie
Fysieke
eigenschappen

360°

Kleur

Zwart

Type behuizing

Aluminium

Lengte product

0.6 in [14.0 mm]

Breedte product

3.7 ft [1.1 m]

Hoogte product

17.7 in [45.0 cm]

Gewicht product

13.5 lb [6.1 kg]

Package Length

31.6 in [80.3 cm]

Package Width

9.7 in [24.6 cm]

Package Height

5.6 in [14.3 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

17.0 lb [7.7 kg]

Meegeleverd

montagearm

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

bureauklemmen (bovenste steun)
bureauklemmen (onderste steun)
VESA monitor bevestiging
M4x12 mm schroeven
M4x30 mm schroeven
kunststof afstandsringen
M4 inbussleutel
M5 inbussleutel
M6x12 mm schroeven
M8x12 mm schroeven
Handleiding

anti-slip pads

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

