
Väggmonterad monitorarm - dubbelt vridbar

Produkt ID: ARMWALLDS

Väggmontera din datorskärm eller platt-TV för att frigöra yta på skrivbordet eller bordet. Denna 
väggmonterade monitorarm stöder plattskärmar på upp till 27" och ger armförlängning på 382 mm för 
optimal skärmjustering. Den pivoterande armen kan vridas +- 90° plus lutas och roteras för att ge 
maximal flexibilitet.

Denna monitorarm hjälper dig spara plats på skrivbordet eller bordet genom att låta dig säkert 
montera en datorskärm eller LED/LCD TV från 13" till 27" (330 till 686 mm) och upp till 15 kg. Den är 
idealisk för många olika applikationer, inklusive företags-, vård- och finansmiljöer där du kanske vill 
dela skärmen med patienter, klienter, eller andra besökare. Den väggmonterade monitorarmen 
fungerar också bra i kontorsmiljöer eller arbetsplatser som är mot en vägg.

Monitorarmen kan förlängas 381 mm för att enkelt kunna ändra skärmens position så att du kan 
arbeta bekvämare eller dela skärmen med andra. Den dubbelt vridbara armen kan vridas +- 90° för 
att enkelt kunna flytta skärmen till höger eller vänster och dela skärmen med maximal flexibilitet. Den 
kan lutas +- 70° för enkel justering upp eller ner för att dela skärmen när du samarbetar med andra.

Den väggmonterade monitorarmen 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.

ARMWALLDS 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

• Dela skärmen med klienter för enkelt samarbete i kontorsmiljöer som till exempel inom sjukvård, 
finans eller mäkleri

• Skapa utrymme i hemmakontoret

Funktioner

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

• Stöder en skärm på 13"-27" och upp till 15 kg

• Arm kan förlängas 382 mm

• Pivoterande arm med vridning +- 90° för att ge maximal flexibilitet

• Lutas +- 70° för enkel justering upp eller ner

• Enkel installation med väggplatta som skjuts in

• Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100

• Kabelhantering

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Kabelhantering Ja

Ledad Nej

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Väggmontering

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet 33.1 lb [15 kg]



Minsta displaystorlek 13"

Maximal skärmstorlek 34"

Fits Curved Display Ja

Höjdjustering Nej

Maximal 
armförlängning

15.0 in [382 mm]

Lutning +70° / - 70°

Vridning/pivotering +90° / -90°

Skärmrotation 0°

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 15.7 in [40 cm]

Produktbredd 4.7 in [12 cm]

Produkthöjd 4.7 in [12 cm]

Produktvikt 33.5 oz [948 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.5 in [16.4 cm]

Package Width 9.3 in [23.7 cm]

Package Height 2.4 in [60 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - monitorarm

1 - monteringsplatta

1 - 2,5 mm insexnyckel



1 - 4 mm insexnyckel

1 - 5 mm insexnyckel

1 - paket med skruv

4 - M4x14 mm skruvar

4 - M5x14 mm skruvar

2 - Skruvar

2 - väggskruvar

1 - Instruktionsbok

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


