
Monitor arm voor 2 schermen - heavy duty - bureaudoorvoer / bureauklem bevestiging

Productcode: ARMSLMBARDUO

Met een dual monitor arm kunt u twee 17" tot 32", voor VESA-montage geschikte schermen 
monteren, elk met een maximum gewicht van 8 kg, op één low-profile basis. De monitor arm kan 
flexibel worden gemonteerd zowel aan een bureau of via een doorvoergat, zodat u ruimte bespaart én 
een ergonomische werkplek in elke kantooromgeving creëert.

Met de stabiele dwarsstang biedt deze in hoogte verstelbare dubbele monitor arm de mogelijkheid om 
meer bruikbare werkruimte te creëren omdat uw schermen naast elkaar op één basis zijn bevestigd.

De computerschermstandaard kan met één aanraking in hoogte worden versteld. Dankzij de soepele 
+/- 10° kantelbeweging en +/- 90° zwenkbeweging kunt u eenvoudig de optimale kijkhoek instellen. 
U kunt elk scherm ook 180° roteren voor staand of liggend formaat en lateraal verschuiven over de 
dwarsstang.

De verstelbare dubbele monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de bureauklem of via 
het doorvoergat (inclusief bevestigingsmaterialen). Met de geïntegreerde kabelmanagement houdt u 
uw werkplek georganiseerd. Dit product is geschikt voor de meeste bureaus, inclusief zit-sta 
werkplekken.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Ideaal op kantoren, waaronder gedeelde/flex werkplekken met meerdere gebruikers

• Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of coding

Eigenschappen

• De schermen kunnen eenvoudig worden uitgelijnd en lateraal verschoven langs de hele dwarsstang

• Werk comfortabel met verstelbare hoogte (max. 595 mm), +/- 10° kantelen, +/- 90° zwenken en 
180° roteren

• Bespaar ruimte door twee schermen, tot 32", op één basis te monteren (max. gewicht van elk 8 kg)

• Veelzijdig gebruik met bureauklem of montage via doorvoergat

• SMALL FOOTPRINT: Universal desktop multi-monitor mount w/space-saving design enhances the 
work area & built-in adjustable cable management channels along the arms w/ covers keep cables 
organized

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Nee

Scharnierend Nee

Aantal ondersteunde 
schermen

2

Montage-opties Doorvoer, Klem

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Dikte Bureauklem: Tafel dikte van 10 - 85 mm



bevestigingsoppervlak
 Doorvoergatklem: Tafel dikte van 10 - 48 mm

Prestaties

Draagvermogen 17.6 lb [8 kg]

Minimale 
schermgrootte

17in

Maximale 
schermgrootte

32in

Hoogte verstelling Ja

Kantelen +10° / -10°

Pannen +10° / -10°

Zwenken / draaien +/- 90° bij de dwarsbalk

 +/- 180° bij de schouder

 +/- 180° bij het kniestuk

Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Lengte product 32.8 in [83.2 cm]

Breedte product 22.4 in [56.9 cm]

Hoogte product 23.4 in [59.5 cm]

Gewicht product 16.1 lb [7.3 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 35.2 in [89.5 cm]

Package Width 8.9 in [22.5 cm]



Package Height 5.9 in [15.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

19.3 lb [8.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - montagearm

1 - Onderste arm

1 - Bovenste arm

1 - Dwarsstang

2 - VESA-montage

1 - Hendel

1 - doorvoergat plaat

1 - basisplaat

1 - Schuimmat met hechtstrook

1 - Kabelmanagement klem, basis

4 - Zeskantige bolkopschroeven

2 - Zeskantige platkopschroeven

1 - 3 mm inbussleutel

1 - 4 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

8 - M4 x 12 schroeven

8 - M5 x 12 schroeven

8 - onderlegringen

4 - verzonken schroeven

1 - doorvoergat schroef

1 - Bovenste beugel C-klem



1 - Onderste C-klem

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


