
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar

Produkt ID: ARMSLIMDUO

Förbättra produktiviteten och frigör värdefullt utrymme med ARMSLIMDUO dubbel monitorarm. Två 
oberoende armar gör det enkelt att justera dina två skärmar, plus två USB-genomströmningsportar 
och headset-kontakter ger enkel åtkomst till portar.

När du monterar dina skärmar på en dubbel monitorarm ovanför ditt skrivbord eller bord kan du 
enkelt justera skärmens höjd, position och vinkel för att skapa en bekvämare och mer ergonomisk 
arbetsmiljö. Du får dessutom den extra fördelen av värdefullt utrymme genom att frigöra skrivbordet 
från skärmarna och kabelhanteringssystemet håller kablarna undanstoppade.

Den dubbla skärmmonteringen håller enkelt två skärmar på 12" till 30", sida vid sida. Varje arm 
stöder upp till 8,0 kg.

ARMSLIMDUO ger dig enkel åtkomst till två USB-genomströmningsportar och två audioportar på 
basens framsida. Portarna låter dig bekvämt förlänga portarna på din PC eller bärbara dator med hjälp 
av de inbyggda kablarna. Detta låter dig koppla in din mikrofon, ditt headset eller dina USB-enheter 
utan att behöva nå runt för att komma åt portarna på din dator. Det ger dig också en mer städad 
kabelsituation, vilket ger en mer produktiv arbetsplats med mindre trassel.

De skrivbordsmonterade monitorarmarna klarar av all rörelser på flera axlar så att du kan luta, 
panorera och rotera dina skärmar för att när som helst justera vinkeln för att passa dina behov. 
Armarna stöder även landskap-till-porträtt-skärmrotation för varje skärm för att visa långa sidor eller 
avsnitt av kod utan att bläddra.

Den fjäderassisterade höjdjusteringen gör det enkelt att sänka eller höja skärmarna. Du kan dessutom 
justera spänningen efter din egna preferens.

Med sin hållbara aluminiumkonstruktion håller ARMSLIMDUO två skärmar säkert med hjälp av en 
standard VESA-montering. C-klämman gör det enkelt att montera den dubbla monitorarmen till ditt 
skrivbord eller bord. Den snabba insättningsfunktionen gör det enkelt att fästa din skärm.



ARMSLIMDUO täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Montera två skärmar på sidan av skrivbordet med många justeringsalternativ

• Idealisk för hektiska arbetsmiljöer som till exempel vårdinrättningar, finansiella och kommersiella 
miljöer

• Sprid ut skärmarna eller placera dem rygg-mot-rygg för arbetsstationer med flera användare

• Rotera skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

• Den dubbla skärmmonteringen stöder två skärmar på 12" till 32", sida vid sida

• Två oberoende armar med alla rörelser och fjäderassisterad höjdjustering

• Två USB-genomströmningsportar och två 3,5 mm audioportar

• Stöder upp till 8,0 kg per monteringsarm

• Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda 
skärmar med maximal bredd på 20,4 tum/51,8 cm)

• Landskap till porträtt-skärmrotation

• 360° rotation runt stödstolpen och vid armbågen

• Inbyggda kablar på 1,4 m för USB- och audio-genomströmningsportar

• Gömd kabelhantering

• Montera på ett skrivbord eller bord med hjälp av en C-klämma

• VESA 75x75/100x100 fungerar med alla skärmar med VESA-montering

• VESA snabböppning



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Väggmonterbar Nej

Kabelhantering Ja

Ledad Ja

# skärmar som stöds 2

Monteringsalternativ Skrivbordsklämma

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Tjocklek på 
monteringsyta

Skrivbordsklämma: Maximal bordstjocklek 60 mm (2,36 
tum)

Prestanda

Viktkapacitet 17.6 lb [8 kg]

Minsta displaystorlek 15in

Maximal skärmstorlek 32in

Höjdjustering Ja

Maximal 
armförlängning

22.3 in [567.5 mm]

Maximum Arm Span 44.7 in [1135 mm]

Lutning -90° / +85°

Panorering 180°

Vridning/pivotering 135° runt stödstolpen

 360° vid armbågen

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Svart



Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 0.6 in [1.4 cm]

Produktbredd 44.7 in [113.5 cm]

Produkthöjd 17.7 in [45.0 cm]

Produktvikt 13.5 lb [6.1 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 31.6 in [80.3 cm]

Package Width 9.7 in [24.6 cm]

Package Height 5.6 in [14.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 16.9 lb [7.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - monteringsarm

2 - skrivbordsklämmor (övre fäste)

2 - skrivbordsklämmor (nedre fäste)

2 - VESA-skärmmonteringar

8 - M4x12 mm skruvar

8 - M4x30 mm skruvar

8 - plastbrickor

1 - M4 insexnyckel

1 - M5 insexnyckel

8 - M6x12 mm skruvar

4 - M8x12 mm skruvar

2 - gummidynor

1 - Instruktionsbok



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


