
Väggmonterad monitorarm - 26 cm svängarm - Premium

Produkt ID: ARMWALLDS2

Frigör utrymme med denna väggmonterade monitorarm och njut av optimal visning med den 
svängbara förlängningsarmen.  Designen av högsta kvalitet garanterar en smidig, enkel rörelse och 
gör det enkelt att ändra position på din skärm för att arbeta bekvämt eller samarbeta med andra. Den 
attraktiva silverytan kompletterar din kontorsinredning.

Väggmonteringen är idealisk för företags-, vård-, finans- och andra miljöer där du kanske vill dela 
skärmen eller för kundnära interaktiva skärmar.

Den väggmonterade monitorarmen kan förlängas till 26 cm för att enkelt kunna ändra skärmens 
position. Flytta den väggmonterade svängarmen fritt, från höger till vänster. Du kan dessutom justera 
svängarmens spänning.

Den robusta aluminiumdesignen erbjuder en stabil väggmontering för din skärm eller din platt-TV på 
upp till 30 tum. Perfekt stabilitet för pekskärmen. Väggmonteringen av universalmodell stöder 
VESA-monterade skärmar (75 x 75, 100 x 100) på upp till 14 kg vikt.

Dela enkelt din skärm.Väggmonteringen erbjuder en fullständig +180°/-180° panorering för att vrida 
din skärm till vänster eller höger. Den lutar +90°/-15° för att justera vinkeln upp eller ner. Roterar din 
skärm för landskaps- eller porträttvy.

Skjut monitorarmen mot väggen så sticker din skärm endast ut 129 mm från väggen när den inte 
används.

De snabba glid-och-klicka-anslutningarna gör väggmonteringen enkel att montera och sparar tid när 
flera enheter monteras.

ARMWALLDS2 är TAA-kompatibel och täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti 
på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

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

• Dela din skärm med kunder eller besökare i kontorsmiljöer inom sjukvård och finans

• Fungerar utanför kontorsmiljöer liksom på offentliga platser

Funktioner

• Väggmontera din skärm på upp till 30 tum för att spara yta och enkelt dela din skärm

• Svängarmen kan förlängas till 26 cm och har två rotationspunkter för flexibel visning

• Enkel, verktygslös montering med snabba glid-och-klicka-anslutningar

• Justera din visningsvinkel med +180°/-180° panorering, +90°/-15° lutning och rotation.

• Robust och stabil aluminiumdesign stöder VESA-monterade skärmar (75 x 75, 100 x 100) med en 
maximal vikt på 14 kg

Hårdvara

Garantipolicy 10 Years

Kabelhantering Ja

Ledad Nej

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Väggmontering

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet 30.9 lb [14 kg]



Minsta displaystorlek 13"

Maximal skärmstorlek 34"

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Höjdjustering Nej

Maximal 
armförlängning

10.2 in [260 mm]

Lutning +90° / -15°

Panorering +180° / -180°

Vridning/pivotering +180°/-180° vid väggen

 360° vid armbågen

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 15.6 in [395.0 mm]

Produktbredd 9.4 in [240.0 mm]

Produkthöjd 4.5 in [115.0 mm]

Produktvikt 86.8 oz [2458.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.4 in [340.0 mm]

Package Width 7.4 in [188.0 mm]

Package Height 3.9 in [100.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 120.0 oz [3400.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - väggmontering

1 - vridarm

1 - Skärmmontering

1 - M3 insexnyckel

4 - Tumskruvar

2 - Väggpluggar

2 - monteringsskruvar

1 - Användarhandbok

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


