
Skärm-väggmontering - aluminium

Produkt ID: ARMWALL

Väggmontera din datorskärm eller platt-TV för att frigöra yta på skrivbordet eller bordet. Denna 
skärm-väggmontering stöder skärmar på upp till 34". Den kan vridas och lutas för att justera 
skärmvinkeln och ge flexibilitet.

Skärm-väggmonteringen hjälper dig spara plats på skrivbordet eller bordet genom att låta dig säkert 
montera en datorskärm eller LED/LCD TV från 13" till 34"  och upp till 15kg. Den är idealisk för många 
olika situationer, inklusive mötesrum, hälsovård- eller finansmiljöer. Skärm-väggmonteringen fungerar 
bra i kontorsmiljöer eller arbetsplatser som är mot en vägg.

Skärm-väggmonteringen gör det enkelt att justera skärmens position så att du kan arbeta bekvämare. 
Den kan vridas +- 45° för att enkelt kunna justeras till höger eller vänster. Den kan även lutas +- 45° 
vilket gör det enkelt att justera vinkeln upp eller ner.

Skärm-väggmonteringen i aluminium har en väggplatta som skjuts in för enkel installation. För att 
hålla arbetsytan fri från stök har monitorarmen även en kabelklämma som håller kablarna ur synhåll.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning



• Frigör skrivbordsyta i företags-, butiks-, industri- eller kontorsmiljöer

• Väggmontera en datorskärm eller platt-TV i mötesrum, hälsovård- eller finansmiljöer

• Idealisk i kontorsmiljöer eller arbetsplatser som är mot en vägg

• Skapa yta och arbeta bekvämare i hemmakontor

Funktioner

• Montera din skärm eller platt-TV på en vägg för att spara yta och enkelt dela din skärm

• Vrids +- 45° för att ge visningsflexibilitet

• Lutas +- 45° för enkel justering upp eller ner

• Enkel installation med väggplatta som skjuts in

• Kabelhantering

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Kabelhantering Ja

Ledad Nej

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Väggmontering

VESA-hålmönster 50x50

75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet 33.1 lb [15 kg]

Minsta displaystorlek 13"

Maximal skärmstorlek 34"

Fits Curved Display Ja



Fits UltraWide Displays Ja

Höjdjustering Nej

Lutning + 45° / - 45°

Vridning/pivotering +45° / -45°

Skärmrotation 0°

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 4.5 in [11.5 cm]

Produktbredd 4.5 in [11.5 cm]

Produkthöjd 2.1 in [5.4 cm]

Produktvikt 9.6 oz [272.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.3 in [13.5 cm]

Package Width 4.8 in [12.2 cm]

Package Height 2.4 in [6.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 15.1 oz [427.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - skärmmontering

1 - insexnyckel

1 - skruvnyckel

4 - M4x14 mm skruvar

4 - M5x14 mm skruvar

4 - Brickor



2 - Skruvar

2 - väggskruvar

1 - Instruktionsbok

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


