
Höj- och sänkbar skrivbordskonverterare - Stor 35" arbetsyta

Produkt ID: ARMSTSLG

Denna höj- och sänkbara skrivbordskonverterare har en stor arbetsyta så att du enkelt kan ändra din 
arbetsställning för att förbättra din bekvämlighet och produktivitet.

Med ett enkelt tryck på ett reglage kan du enkelt byta position till sittande eller stående för att hålla 
en balanserad rörelse. Arbetsstationen har en pneumatisk fjäderarm som ger enkel rörelse - du höjer 
eller sänker helt enkelt plattformen med spaken. Du kan justera ståskrivbordet till att passa dina 
exakta höjdkrav med ett höjdjusteringsområde på 399 mm.

Skapa en ergonomisk arbetsplats till en bråkdel av kostnaden för ett ståskrivbord. Placera den höj- 
och sänkbara skrivbordskonverteraren på din befintliga arbetsyta (minst 66 cm djup) för att utnyttja 
fördelarna med ett höjdjusterbart ståskrivbord.

Med sin stora arbetsyta, 88,9 cm bredd, erbjuder den höj- och sänkbara arbetsstationen dig gott om 
installationsalternativ, stöd för två skärmar (upp till 24" vardera) eller en skärm (upp till 30") med en 
generös viktkapacitet på 12,7 kg.

Du kan även använda genomföringshålet och medföljande hårdvara för att montera en skärmarm på 
arbetsstationen. Stöd för många StarTech.com skärmarmar inklusive ARMDUAL, ARMPIVOT och 
ARMSLIM.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  



Användning

• Skapa en mångsidig höj- och sänkbar arbetsstation för olika tillämpningar i kontorslandskap, 
företagsmiljöer, myndighetsmiljöer och hemmakontor

• En kostnadseffektiv lösning för att förbättra ergonomin genom att utnyttja befintliga skrivbord och 
arbetsytor

• Montera en skärmarm på arbetsstationen med hjälp av genomföringshålet och medföljande hårdvara

Funktioner

• Förvandla ditt arbetsbord till en bekväm höj- och sänkbar arbetsstation

• Hävarmsstyrd pneumatisk fjäder för enkel höjdinställning (max höjdjusteringsområde: 40 cm)

• Kompatibel med många av StarTech.com:s genomföringsmonterade armar för enskilda och dubbla 
skärmar, inklusive: ARMDUAL, ARMPIVOT och ARMSLIM (säljs separat)

• Rörelse rakt upp och ner ger en stabil arbetsstation inom ett litet utrymme

• Justerbar belastning med motbalansfunktion

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kabelhantering Ja

Monteringsalternativ Genomföringsmontering

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

Arbetsstationens höjdjusteringområde: 399 mm

Weight Capacity of 
Work Surface

28.0 lb [12.7 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.1 lb [2.3 kg]

Höjdjustering Ja

Maximal höjd 22.0 in [560 mm]

Särskilda 



anmärkningar/krav

Obs. Tangentbordsbrickan (68 x 26,4 cm) har en 
viktkapacitet på 2,3 kg.

Utseende

Färg Svart

Keyboard Tray Width 26.8 in [680 mm]

Keyboard Tray Depth 10.4 in [265 mm]

Produktlängd 26.2 in [66.6 cm]

Produktbredd 35.4 in [90.0 cm]

Produkthöjd 6.3 in [16.0 cm]

Produktvikt 39.8 lb [18.1 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 3.3 ft [1.0 m]

Package Width 31.7 in [80.5 cm]

Package Height 8.3 in [21.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 48.7 lb [22.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - höj- och sänkbar arbetsstation

1 - liten insexnyckel

1 - stor insexnyckel

1 - platta till klämma

1 - M10 x 50 mm bult

1 - #3/8 - 16 x 50 mm bult

1 - Instruktionsbok

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


