
Dubbel monitorarm - Kraftig - Genomföring/Skrivbordfäste

Produkt ID: ARMSLMBARDUO

Denna dubbla monitorarm låter dig montera två 17 till 32 tum skärmar med VESA-fästen, som 
vardera väger upp till 8 kg på en enda bas med låg profil. Det ger dig flexibel montering via 
skrivbordsklämma eller genomföring, vilket gör att du kan spara utrymme samtidigt som du skapar en 
ergonomisk arbetsyta i alla kontorsmiljöer.

Med sin stabila tvärstagskonstruktion gör det höjdjusterbara dubbla skärmfästet att du kan skapa mer 
användbart arbetsutrymme genom att montera dina bildskärmar sida vid sida på en enda bas.

Skärmstativet har höjdjustering med en knapptryckning Den smidiga +/- 10 graders lutningen och +/- 
90 graders vridning gör det enkelt att hitta den optimala visningsvinkel. Du kan också rotera varje 
skärm 180° för stående eller liggande visning och justera i sidled längs med tvärstaget.

Det justerbara skärmfästet enkelt att montera, med skrivbordsklämma eller genomföring (hårdvara 
medföljer). Integrerad kabelhantering håller din arbetsyta organiserad. Det passar för med de flesta 
skrivbord, inklusive stående arbetsstationer.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 
försäljning.

ARMSLMBARDUO täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Utmärkt för kontor med delade arbetsstationer med flera användare

• Rotera skärmen från landskaps- till porträttläge för webbdesign eller kodning

Funktioner

• Bildskärmarna kan enkelt riktas in och justeras i sidled längs tvärstagets längd

• Arbeta bekvämt med justerbar höjd (max. 595 mm), +/- 10° lutning, +/- 90° svängning och 180° 
rotation

• Spara utrymme genom att montera två skärmar på upp till 32" på en enda bas (max vikt 8 kg)

• Mångsidig användning med bordsklämma eller genomföringsmontering

• 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

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Nej

Ledad Nej

# skärmar som stöds 2

Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Tjocklek på 
monteringsyta

Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-85 mm

 Stativklämma: Bordstjocklek 10-48 mm

Prestanda



Viktkapacitet 17.6 lb [8 kg]

Minsta displaystorlek 17in

Maximal skärmstorlek 32in

Höjdjustering Ja

Lutning +10° / -10°

Panorering +10° / -10°

Vridning/pivotering +/- 90° vid tvärstången

 +/- 180° vid axeln

 +/- 180° vid armbågen

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Produktlängd 32.8 in [83.2 cm]

Produktbredd 22.4 in [56.9 cm]

Produkthöjd 23.4 in [59.5 cm]

Produktvikt 16.1 lb [7.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 19.3 lb [8.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Basklämfäste



1 - Nedre arm

1 - Övre arm

1 - Tvärstag

2 - VESA-montering

1 - Grepphandtag

1 - Platta för kabelhål

1 - basplatta

1 - Självhäftande skumkudde

1 - Kabelhanteringsklämma, bas

4 - Utanpåliggande insexskruvar

2 - Insexskruvar med platta huvuden

1 - 3 mm insexnyckel

1 - 4 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

8 - M4 x 12 skruvar

8 - M5 x 12 skruvar

8 - Brickor

4 - dolda skruvar

1 - kabelhålsskruv

1 - Övre C-klämfäste

1 - Nedre C-klämma

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


