Sitta/stå skärmarm
Produkt ID: ARMSTSCP1

Denna sitta/stå-skärmarm förvandlar ditt skrivbord eller arbetsyta till en ergonomisk arbetsstation.
Med tangentbordsbricka och enkel höjdjustering växlar du snabbt mellan sittande och stående position
utan att avbryta arbetet. Anpassa arbetsstationen efter dina behov - uppåt och nedåt, till vänster och
höger.
Justera inställningen med ett enkelt handgrepp. Höj enkelt din arbetsyta till 450 mm med både skärm
och tangentbord. Du kan justera spänningen efter din egna preferens. Skärmhållaren har en
oberoende höjdjustering upp till 124 mm längs med stödskenan.
Skärmarmen tål en skärm på upp till 24 tum. Armen svänger från -90° till 90° och kan lutas från -30°
till 65° för optimal vy. VESA-hållaren kan svängas upp till 360° för stående eller liggande vy.
Skärmarmen har en stor tangentbordsbricka (449 x 207 mm) med gott om arbetsyta. Den utdragbara
brickan (217 x 213 mm) har plats för musen till höger eller vänster.
För att spara plats kan skärmarmen vikas in när den inte används. Tangentbordsbrickan kan vikas
ihop 90°.
Denna kompakta sitta/stå skärmarm kan monteras med klämma eller genomföring för trånga
utrymmen, inklusive hörn.
ARMSTSCP1 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Skapa en sitta/stå-arbetsstation i sjukvårdsmiljöer, bås eller kontor med begränsat utrymme
• Tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning med klämma eller kabelgenomföring som
monteringsalternativ för befintliga skrivbord
• Fungerar bra med hörnskrivbord av begränsat utrymme

Funktioner
• Förvandla ditt skrivbord till en ergonomisk arbetsstation med denna sitta/stå skärmarm för upp till
24 tums-bildskärmar
• Justera skärmen för perfekt vy med -90° till 90° svängning och -5° till 35° lutning
• Roterar 360° för landskaps- eller porträttvy
• Organisera din arbetsstation med den inbyggda kabelhanteringen
• Armen kan vikas tillbaka och tangentbordet fällas ihop till 90° för att spara utrymme när de inte
används

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Kabelhantering

Ja

# skärmar som stöds

1

Monteringsalternativ

Klämma för skrivbord & kabelhål

VESA-hålmönster

100x100 mm
75x75 mm

Tjocklek på
monteringsyta

Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 mm)

Prestanda
Allmänna
specifikationer

Skärmarmens viktkapacitet med genomföringsmontering: 8
kg<br/> Tangentbordsbrickans viktkapacitet med
genomföringsmontering: 2,5 kg<br/> Skärmarmens
viktkapacitet med klämmontering: 8 kg<br/>
Tangentbordsbrickans viktkapacitet med klämmontering: 1,5
kg

Maximal skärmstorlek 34"
Höjdjustering

Ja

Lutning

+35° / -5°

Vridning/pivotering

+90° / -90°

Skärmrotation

360°

Färg

Svart

Kabinettyp

Steel, Aluminum and Plastic

Produktlängd

26.2 in [66.6 cm]

Produktbredd

3.8 ft [1.2 m]

Produkthöjd

3.3 ft [1.0 m]

Produktvikt

25.2 lb [11.4 kg]

Package Length

34.9 in [88.7 cm]

Package Width

15.8 in [40.2 cm]

Package Height

8.4 in [21.4 cm]

Fraktvikt
(förpackning)

27.4 lb [12.4 kg]

Ingår i paketet

Monitorarm

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

pelare
tangentbordsbricka
hölje för tangentbordsbricka
bas
VESA-skärmmontering

plastbricka
metallbricka
M8x20 mm-skruv
M6x25 mm skruvar
M6x12 mm-skruvar
M6x10 mm-skruvar
M6x8 mm-skruvar
M4x10 mm-skruvar
basskruvar
2,5 mm insexnyckel
5 mm insexnyckel
6 mm insexnyckel
självhäftande remsa
hylsnyckel
basdyna
basplatta
M8x65 mm-skruvar
Platta för kabelhål
klämskruvar
L-hylsa
kläm- och skruvsats
Instruktionsbok

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

