
Muurbeugel voor enkel Scherm tot 34" - Premium Ergonomische VESA Monitorarm - 52 
cm lang - Zwenken/Kantelen/Roteren

Productcode: ARMWALLDSLP

Maak ruimte vrij met deze wandmonteerbare monitor arm en geniet van de optimale kijkhoek met de 
lange dubbel scharnierende verlengarm. Het premium design garandeert een soepele, moeiteloze 
beweging en vergemakkelijkt het verplaatsen van uw scherm, zodat u comfortabel kunt werken of met 
anderen kunt samenwerken. De aantrekkelijke zilveren afwerking past bij uw decor.

Het wandmontagesysteem is ideaal voor bedrijven, zorg- of financiële instellingen of andere 
omgevingen waar u uw scherm met anderen wilt delen of voor klantgerichte interactieve schermen.

De wandmonteerbare monitor arm heeft een reikwijdte van 52 cm en heeft drie scharnierpunten voor 
een uitgebreid bewegingsbereik. Beweeg de dubbel scharnierende armen naar links of rechts om uw 
schermstand te veranderen. U kunt ook de draaispanning aanpassen.

Het sterke aluminium design zorgt voor een stabiele wandmontage voor uw computerscherm of platte 
tv tot 30". Hij is ideaal voor stabiele touchscreens. De universele schermmuurbeugel ondersteunt voor 
VESA montage geschikte schermen (75x75, 100x100) met een maximumgewicht van 14 kg.

Deel uw scherm gemakkelijk met anderen. De schermmuurbeugel biedt volledig +180°/-180° pannen, 
zodat u uw scherm eenvoudig naar links of rechts kunt verplaatsen. Hij kan gemakkelijk +90°/-15° 
worden gekanteld, zodat u de kijkhoek omhoog of omlaag kunt aanpassen. Roteer uw scherm voor 
liggend of staand formaat.

Duw de draaiarm terug naar de wand, zodat uw scherm slechts 129 mm van de wand zit, wanneer u 
deze niet gebruikt.

Met behulp van de snelle schuif- en klikaansluitingen kan de scherm muurbeugel eenvoudig worden 
geïnstalleerd en bespaart u tijd bij de installatie van meerdere apparaten.

De TAA conforme  ARMWALLDSLP wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange 



technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Maak ruimte vrij in organisaties, commerciële en industriële omgevingen of kantoren

• Deel uw beeldscherm met klanten of bezoekers in kantoren zoals zorg- of financiële instellingen

• Geschikt voor omgevingen zonder bureaus en/of openbare plekken

Eigenschappen

• MUURBEUGEL VOOR 34" SCHERM: Solide VESA 75x75/100x100 mm compatibele muursteun voor 
één scherm tot 34" (max. 14 kg)

• BREED BEWEGINGSBEREIK: Ergonomische wandmonteerbare monitorarm met +90/-15° kantelen, 
+/-180° zwenken en 360° roteren (staand/liggend); Scharnierende muursteun voor brede kijkhoek

• 50CM LANGE SCHARNIERENDE ARM: beschikt over 3 scharnierpunten langs de arm die elk +/-90° 
kunnen zwenken en waarmee de arm eenvoudig kan worden uitgeklapt tot 50cm van de muur 
(ingeklapte afstand van de muur: 13 cm)

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Premium aluminium-zilveren muurbeugel met snelle en eenvoudige 
schuif-/klikinstallatie van zowel de monitorarmen als de VESA-plaat (75x75/100x100 mm)

• GEORGANISEERDE WERKPLEK: Deze LCD/LED muurbeugel is ideaal voor computer werkplekken met 
beperkte plaats op het bureaublad; Klemmen voor Kabelmanagement langs de arm; Decoratieve 
afdekplaatjes

Hardware

Garantiebeleid 10 Years

Kabelbeheer Ja

Scharnierend Nee

Aantal ondersteunde 
schermen

1



Montage-opties Wandmonteerbaar

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen 30.9 lb [14 kg]

Minimale 
schermgrootte

13"

Maximale 
schermgrootte

34"

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Hoogte verstelling Nee

Maximale 
armverlenging

20.5 in [520 mm]

Kantelen +90° / -15°

Pannen +180° / -180°

Zwenken / draaien +180°/-180° bij de wand

 360° bij de schouder

 360° bij het kniestuk

Schermrotatie 360°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Aluminium

Lengte product 12.8 in [32.5 cm]

Breedte product 13.4 in [34.0 cm]



Hoogte product 4.8 in [12.2 cm]

Gewicht product 7.5 lb [3.4 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 13.4 in [34.0 cm]

Package Width 9.4 in [24.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.6 lb [2.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - wand steun

2 - draaibare armen

1 - monitor arm

4 - duimschroeven

1 - M3 inbussleutel

2 - muurpluggen

2 - bevestigingsschroeven

1 - handleiding

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


