Dual monitor zit-sta werkplek bureau-converter - 89 cm breed werkblad
Productcode: BNDSTSLGDUAL

Deze dual monitor zit-sta wekplek bureau-converter helpt uw productiviteit en comfort te verbeteren.
Deze ergonomische bureauoplossing bevat twee producten: de ruime zit-sta-werkplek (ARMSTSLG) en
de dubbele monitor arm (ARMDUAL), die twee monitors tot 24" ondersteunen. De scharnierende
armen bieden een groot bewegingsbereik voor veel flexibiliteit.
Met één handeling kunt u uw positie veranderen, naar zitten of staan of omgekeerd, en zo de juiste
bewegingsbalans aanhouden gedurende de dag. Het in de hoogte verstelbare zit-sta werkstation heeft
een gasveer die het gemakkelijk maakt om uw werkoppervlak tot 40 cm naar boven en beneden te
brengen op de door u gewenste hoogte (in plaats van ingestelde hoogte opties). U kunt ook de
spanning aanpassen, zodat u nog gemakkelijker de hoogte kunt instellen.
Het ruime 0,9 m breed ergonomisch werkstation ondersteunt twee monitors met elk tot 24", wat u de
schermruimte biedt die u nodig hebt voor gemakkelijker multitasken. De scharnierende
beeldschermarm biedt een groot bewegingsbereik op diverse assen, waardoor u uw schermen naast
elkaar of van elkaar af kunt plaatsen. Kantelen, pannen en draaien voor een optimaal beeld. De dual
arm draait ook 360° voor liggend of staand formaat.
Plaats eenvoudigweg de zit-sta-bureau-converter op uw bestaande bureau (minimum 66 cm diep).
Maak daarna de monitorarm vast via het doorvoergat en de bijgeleverde hardware voor de
doorvoergat-bevestiging.
De BNDSTSLGDUAL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Creëer een dual-monitor zit-sta-werkplek voor het gebruik in bedrijven, instellingen of thuiskantoren
• Installeer ergonomische bureauoplossingen en bespaar tegelijk kosten door bestaande bureaus en
werkplekken te gebruiken
• Gebruik meerdere monitors om uw taken sneller af te ronden zonder te hoeven schakelen tussen
vensters

Eigenschappen
• Plaats het zit-sta-werkplek op uw bestaande bureau om een ergonomische sta-bureau te creëren
met een ruim 0,9 m breed werkoppervlak
• Met een hendel te bedienen gasveer voor gemakkelijke hoogteverstelling (max. verstellingsbereik:
40 cm)
• Dual-monitor steun ondersteunt twee monitoren, elk tot 24"
• Twee scharnierende armen met een breed bewegingsbereik (360° rotatie bij steunstang en elleboog,
180° bij de schouder, plus kantelen en pannen +/- 90°)
• Maximale armverlenging 44,5 cm
• Minimumafmetingen: 66 cm D x 88,9 cm B
• Hoogwaardige constructie met een basis, houder en werkblad van staal en samengesteld hout
• Recht omhoog en omlaag beweging zorgt voor een stabiel werkstation zonder kantelgevaar

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Wandmonteerbaar

Nee

Kabelbeheer

Ja

Scharnierend

Ja

Aantal ondersteunde
schermen

2

Montage-opties

Doorvoergatbeugel

VESA
75x75 mm
gatenpatroon(/-patron

en)
100x100 mm
Prestaties
Algemene specificaties Hoogteverstellingsbereik van zit-sta-werkstation: 399
mm<br/> Bereik van hoogteverstelling van monitor arm: tot
304 mm<br/> Maximale gewichtsbelasting van het werkblad:
12,7 kg<br/> Gewichtsbelasting van het werkblad met
dual-monitor arm: 8,4 kg
Weight Capacity of
Keyboard Tray

5.1 lb [2.3 kg]

Maximale
schermgrootte

24in

Hoogte verstelling

Ja

Minimum Height

6.3 in [16 cm]

Maximumhoogte

22.0 in [56 cm]

Maximale
armverlenging

17.5 in [44.5 cm]

Kantelen

+90° / - 90°

Pannen

+90° / - 90°

Zwenken / draaien

360° rondom de steunstang<br/> 180° bij de schouder<br/>
360° bij het kniestuk

Schermrotatie

360°

Notitie

Het transportgewicht kan verschillen. Vraag de verzender
naar de exacte waarde.

Kleur

Zwart

Type behuizing

Steel, MDF Wood and Plastic

Keyboard Tray Width

26.8 in [68 cm]

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Fysieke
eigenschappen

Keyboard Tray Depth

10.4 in [26.5 cm]

Lengte product

26.4 in [67 cm]

Breedte product

35.0 in [88.9 cm]

Hoogte product

6.3 in [16 cm]

Gewicht product

49.4 lb [22.4 kg]

Verzendgewicht
(verpakt)

60.8 lb [27.5 kg]

Verpakkingsinf
ormatie

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

