
Muurbeugel - dubbel scharnierende monitor of tv arm

Productcode: ARMWALLDS

Met deze universele tabletstandaard kunt u uw tablet naadloos integreren in elke werkomgeving door 
deze vast te klemmen aan uw bureau of werkblad. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van 
de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA 
Schedule mogelijk maakt.

Met deze uiterst instelbare tabletstandaard kunt u uw tablet in uw werkomgeving integreren voor 
maximaal comfort en gemak. De standaard is voorzien van een scharnierende arm waarmee u uw 
tablet op de voor elke toepasing perfecte hoogte en diepte kunt instellen. De tablethouder draait 360° 
en kan in de optimale stand worden gekanteld of gezwenkt. De tablethouder heeft ook een 
vergrendelbare klem waarmee u uw tablet goed kunt beveiligen.

U kunt deze tabletstandaard gemakkelijk aan uw werkomgeving bevestigen door hem vast te 
klemmen op uw bureau of werkblad. Bovendien kan uw laadkabel onopvallend in de geïntegreerde 
arm worden gelegd voor een nette, professionele werkomgeving, waardoor uw tablet kan worden 
opgeladen terwijl het in de standaard staat. De tablethouder heeft een klauwmechanisme waarmee u 
uw tablet gemakkelijk kunt verwijderen en opnieuw bevestigen.

Deze stevige tablethouder biedt een veilige bevestiging voor uw tablet dankzij het volledig stalen 
ontwerp, waardoor uw tablet niet op de grond valt als men ertegen loopt of stoot. De tabletstandaard 
combineert dit duurzame design met een onopvallende, professionele uitstraling, waardoor hij 
uitstekend past in uw huis, kantoor of winkeletalage.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Maak bureau- of tafelruimte vrij in zakelijke, commerciële, industriële of kantooromgevingen

• Deel uw scherm met klanten, voor gemakkelijk samenwerken in kantooromgevingen zoals 
gezondheidszorg, financiën en onroerend goed

• Creëer ruimte in thuiskantoren

Eigenschappen

• Monteer uw beeldscherm of platte tv aan de wand om ruimte te besparen en uw scherm gemakkelijk 
met anderen te delen

• Ondersteunt een scherm van 13 tot 27 inch tot 15 kg

• Arm heeft een reikwijdte van maar liefst 38,2 cm

• Scharnierende arm draait +90° / 90° voor maximale flexibiliteit

• Kantelt +70° / - 70°, zodat u uw kijkhoek eenvoudig omhoog of omlaag kunt instellen

• Eenvoudige installatie met inhaaksysteem

• Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100

• Kabelbeheer

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Kabelbeheer Ja

Scharnierend Nee

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Montage-opties Wandmonteerbaar

VESA 
gatenpatroon(/-patron

75x75 mm



en)

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen 33.1 lb [15 kg]

Minimale 
schermgrootte

13"

Maximale 
schermgrootte

34"

Fits Curved Display Ja

Hoogte verstelling Nee

Maximale 
armverlenging

15.0 in [382 mm]

Kantelen +70° / - 70°

Zwenken / draaien +90° / -90°

Schermrotatie 0°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 15.7 in [40 cm]

Breedte product 4.7 in [12 cm]

Hoogte product 4.7 in [12 cm]

Gewicht product 33.5 oz [948 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.5 in [16.4 cm]

Package Width 9.3 in [23.7 cm]



Package Height 2.4 in [60 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - schermarm

1 - montageplaat

1 - 2,5 mm inbussleutel

1 - 4 mm inbussleutel

1 - 5 mm inbussleutel

1 - stelschroef

4 - M4x14 mm schroeven

4 - M5x14 mm schroeven

2 - Schroeven

2 - wandschroeven

1 - Handleiding

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


