
Zit - sta bureau werkplek

Productcode: ARMSTS

Met dit zit-sta werkstation voor op uw bureau kunt u uw werkpositie gedurende de dag wijzigen, voor 
meer comfort en productiviteit.

Dit zit-sta bureau werkstation is ontworpen zodat uw werkplek gedurende de dag kunt aanpassen aan 
wat u nodig heeft. Met één handeling kunt u uw positie veranderen, naar zitten of staan, en zo de 
juiste beweegbalans vinden. Het werkstation is uitgerust met een geavanceerde pneumatische veer 
die zorgt voor moeiteloze beweging - u verhoogt of verlaagt het platform eenvoudig met behulp van 
de hendel. U kunt het zit-sta bureau gemakkelijk en precies aan uw lichaamslengte aanpassen, in 
plaats van uit vooraf ingestelde hoogtes te moeten kiezen. U kunt ook de spanning instellen 
overeenkomstig het gewicht van beeldschermen, laptops en andere componenten op het platform, om 
het verhogen en verlagen van het werkstation te vergemakkelijken.

Om uw comfort tijdens het staan te verhogen, is de Ergonomische anti-vermoeidheidsmat (STSMAT) 
van StarTech.com het perfecte accessoire voor de ARMSTS.

Creëer een meer ergonomische werkomgeving tegen een fractie van de kosten van een sta bureau. 
Dit compacte  zit-sta werkstation past gemakkelijk in uw werkomgeving. U plaatst het werkstation 
gewoon op uw bureauoppervlak, tafel of ander stabiel werkoppervlak (minimaal 65 cm diep).

Dit zit-sta werkstation maakt optimaal gebruik van uw bureauruimte en kan eenvoudig in uw huidige 
opstelling worden geïntegreerd. Het staat gewoon op uw bureau. Het werkstation biedt veel ruimte om 
aantekeningen te maken of accessoires op de basis te plaatsen en een grote toetsenbordhouder voor 
uw toetsenbord en muis, waardoor het perfect is voor elke werkplek inclusief zakelijke omgevingen en 
thuiskantoren.

Uw werkstation kan eenvoudig worden geïnstalleerd. U kunt één scherm (van 12 tot 30 inch) direct op 
de basis plaatsen.

Dit zit-sta-werkstation is ook compatibel met monitor armen van StarTech.com. Als u de voorkeur 
geeft aan twee schermen, kunt u de StarTech.com ARMDUAL Scharnierende dubbele monitor arm 



aanschaffen, die geschikt is voor twee schermen van 12 tot 24 inch. U kunt ook één beeldscherm 
installeren met de StarTech.com ARMPIVOT Scharnierende monitor arm (geschikt voor een scherm 
van 12 tot 30 inch) of de ARMSLIM Slanke scharnierende monitor arm (geschikt voor een scherm van 
12 tot 26 inch). Het royale maximumgewicht van 13 kg biedt u vele configuratieopties.

De ARMSTS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Creëer een zit/sta werkplek met veelzijdige toepassingen in zakelijke omgevingen, bedrijven en 
instellingen of in een thuiskantoor

• Biedt een voordelige oplossing ter verbetering van de ergonomie door bestaande bureaus en 
werkplekken te gebruiken

Eigenschappen

• Vergroot uw comfort door uw positie met één handeling van zitten in staan te veranderen

• Plaats het zit-sta werkstation op uw bureau om een ergonomische werkplek te creëren

• Compatibel met StarTech.com dubbele en enkele monitor armen: ARMDUAL, ARMPIVOT en 
ARMSLIM (apart verkrijgbaar)

• Pneumatische arm met hendel biedt hoogteverstelling met één handeling

• Hoogwaardige staalconstructie met een basis, houder en werkblad van samengesteld hout

• Minimum benodigde afmeting op bureau: 660 mm D x 680 mm B

• Maximale hoogteverstelling: 42,1 cm

• Max. draaggewicht van 13 kg

• Met doorvoergat voor kabelbeheer

Hardware



Garantiebeleid 2 Years

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Prestaties

Draagvermogen 28.7 lb [13 kg]

Maximale 
schermgrootte

30in

Hoogte verstelling Ja

Maximumhoogte 16.6 in [421 mm]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Lengte product 33.7 in [85.6 cm]

Breedte product 26.8 in [68.0 cm]

Hoogte product 6.3 in [16.0 cm]

Gewicht product 28.2 lb [12.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 29.7 in [75.5 cm]

Package Width 22.0 in [55.8 cm]

Package Height 8.0 in [20.4 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

50.2 lb [22.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - pneumatische arm

1 - toetsenbordhouder

1 - achterkant van toetsenbordhouder



1 - werkstation

1 - basis

1 - montagestang

2 - kleine drukkussens (toetsenbordhouder)

4 - ronde drukkussens (basis)

1 - klemplaat

1 - achterplaat (toetsenbord)

1 - M6*95 inbussleutel

1 - M4*55 inbussleutel

2 - M6*8 schroeven

16 - M6*12 schroeven

4 - M6*25 schroeven

1 - M10*50 bout

16 - nr. 3/8 - 16 x 50 mm bout

1 - Handleiding

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


