
Monitor arm met laptop standaard- volledig verstelbaar - scharnierend

Productcode: ARMUNONB

Met deze monitor arm kunt u een comfortabele en voordelige werkruimte met twee schermen creëren, 
waarbij u uw laptop als tweede scherm gebruikt. De arm heeft een geïntegreerde laptophouder, 
waarmee uw laptop van uw bureau wordt opgetild tot precies dezelfde hoogte als uw andere scherm.

Integreer uw laptopscherm voor meer productiviteit. Met de tray kunt u de hoogte van laptop 
instellen, zodat hij op één lijn ligt met uw andere scherm, zodat u dezelfde functionaliteit hebt als een 
configuratie met twee schermen zonder een tweede scherm te moeten kopen.

Met twee schermen beschikt u over de extra schermruimte die nodig is voor multitasking en 
maximaliseren van uw productiviteit. Met twee schermen is het gemakkelijker om referentiemateriaal 
op het ene scherm te bekijken, terwijl u een ander document bewerkt op het tweede scherm, 
waardoor u tijd en ergernis bespaart omdat u niet meer tussen documenten heen en weer hoeft te 
schakelen. Om langere pagina's of codeblokken op uw scherm te bekijken zonder te moeten scrollen, 
ondersteunt de LCD-arm ook de eenvoudige weergaverotatie van liggend naar staand.

Met de veelzijdige monitor arm en houder kunt u uw scherm verlengen, pannen, draaien en 
scharnieren met uitgebreide bewegingsopties rondom meerdere assen en met gasveer ondersteunde 
hoogteverstellingen voor moeiteloos positioneren. Zo kunt u gemakkelijk een ergonomische 
werkomgeving maken die precies is afgestemd op uw specifieke behoeften.

Met de veelzijdige arm kunt u uw laptop en traditionele scherm van uw bureau optillen. Daardoor hebt 
u meer oppervlak op uw bureau beschikbaar voor extra hardware of het uitvoeren van fysieke taken 
zoals het opstellen of lezen van papieren documenten.

De monitor arm is perfect voor kleinere werkomgevingen, zoals cubicles, waardoor u beschikt over 
alles wat u nodig hebt én minder ruimte in beslag neemt. Met de C-klem kan de steun aan de rand 
van een bureau, tafel of werkblad met een maximale dikte van 9 cm worden bevestigd.

Ook kunt u, door de arm met een beeldscherm, laptop, docking station, toetsenbord en muis te 
combineren, uzelf comfortabel inrichten als een hot desk op kantoor, en dezelfde configuratie 



eenvoudig thuis kopiëren. Het is perfect voor zakelijke reizigers en gebruikers die constant onderweg 
zijn.

De monitor arm ondersteunt een beeldscherm van 15 tot 27 inch met een maximum gewicht van 8 kg 
en is voorzien van kabelbeheerklemmen voor een nette installatie. De geïntegreerde laptophouder kan 
ook een maximum gewicht van 8 kg dragen en is voorzien van geïntegreerde kabelbeheerklemmen.

De ARMUNONB monitor arm van StarTech.com wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis 
levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Bevestig een beeldscherm en een laptop aan de zijkant van uw bureau of tafel met een breed 
verstelbereik

• Integreer uw laptopscherm met uw monitor en creëer een dual monitor werkplek

• Til uw beeldscherm en uw laptop hoger boven uw bureauoppervlak, voor een ideale kijkhoek

• Draai uw beeldscherm naar portretstand voor webdesign en weergave van codes

Eigenschappen

• Optimaliseer uw bureauruimte door uw beeldscherm en laptop boven uw bureau te tillen

• Creëer een configuratie met twee beeldschermen, waarbij u uw laptop als tweede scherm gebruikt

• Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede 
schermen tot 74,7 cm/29,4")

• Ondersteunt een monitor van 15 tot 27 inch (en tot 8 kg)

• Ondersteunt een laptop tot 8 kg

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Nee



Scharnierend Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Montage-opties Bureauklem

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Dikte 
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Maximale tafeldikte 85 mm

Prestaties

Draagvermogen 17.6 lb [8.0 kg]

Minimale 
schermgrootte

15in

Maximale 
schermgrootte

27in

Maximale 
armverlenging

22.0 in [558.7 mm]

Laptop Arm Extension 15.0 in [381 mm]

Kantelen -90° / +85°

Laptop tray kanteling 90° tilt from horizontal to vertical

Zwenken / draaien 180° bij het scherm

Schermrotatie 360°

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie De maximale verlenging van de laptop tray arm wordt 
gemeten vanaf de stang naar het midden van de tray.

Fysieke 
eigenschappen



Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Laptop tray breedte 12.6 in [320 mm]

Laptop tray hoogte 9.4 in [240 mm]

Lengte product 22.4 in [57.0 cm]

Breedte product 14.2 in [36.0 cm]

Hoogte product 23.6 in [60.0 cm]

Gewicht product 10.8 lb [4.9 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 18.9 in [47.9 cm]

Package Width 13.4 in [34.0 cm]

Package Height 6.0 in [15.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

13.7 lb [6.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - draaiarm

1 - Verlengarm

1 - laptop tray

1 - veerarm

1 - stang en klem

4 - M4x12 schroeven

4 - M4x30 schroeven

4 - M5x12 schroeven

1 - M6x25 schroef



4 - M5 moeren

1 - M3 inbussleutel

1 - M5 inbussleutel

4 - Afstandsringen

1 - ring voor hoogteverstelling

1 - kabelbeheerklem (stang)

2 - kabelbeheerklem (laptop arm)

4 - anti-slip pads

1 - kunststofdop

1 - Handleiding

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


