
Höj- och sänkbar skrivbordskonverterare med dubbla skärmar - 90 centimeter bred 
arbetsyta

Produkt ID: BNDSTSLGDUAL

Den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren hjälper till att höja din produktivitet och 
bekvämlighet. Denna ergonomiska skrivbordslösning inkluderar två produkter: den rymliga höj- och 
sänkbara arbetsstationen (ARMSTSLG) och det dubbla skärmfästet (ARMDUAL), med plats för två 
skärmar på upp till 24". De ledade armarna erbjuder ett brett utbud av placeringar för bekväm 
flexibilitet.

Med ett handgrepp kan du byta position från att sitta till att stå för att få en balanserad rörelsenivå 
under dagen. Den höjdjusterbara stående arbetsplatsen har en pneumatisk fjäder som gör det enkelt 
att höja eller sänka arbetsytan upp till 400 mm, så att den passar din önskade höjd (istället för att 
välja bland förutbestämda höjder). Du kan även justera armens spänning för att göra höjdjusteringen 
ännu enklare.

Den rymliga, 90 centimeter breda, ergonomiska arbetsstationen stöder två bildskärmar på upp till 24 
tum, vilket ger dig allt skärmutrymme du behöver för enkel multitasking. De ledade 
bildskärmsarmarna kan röra sig efter flera axlar för att ge dig friheten att placera dina skärmar 
bredvid varandra eller utspridda. Luta, panorera och vrid för optimal visning. Den dubbla armen kan 
även roteras 360° för liggande eller stående visning.

Placera bara den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren på din befintliga arbetsyta (minst 66 cm 
djup). Fäst därefter skärmfästet med hjälp av genomföringshålet och medföljande 
monteringshårdvara.

BNDSTSLGDUAL täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Skapa en höj- och sänkbar arbetsstation med dubbla bildskärmar för företags- eller hemmakontor

• Installera en kostnadseffektiv, ergonomisk skrivbordslösning genom att utnyttja befintliga skrivbord 
och arbetsytor

• Använd flera skärmar för att bli klar med dina uppgifter snabbare, utan att behöva växla mellan 
fönster

Funktioner

• Placera den höj- och sänkbara arbetsstationen på ditt befintliga skrivbord för att skapa ett 
ergonomiskt skrivbord med en 90 centimeter bred arbetsyta

• Hävarmsstyrd pneumatisk fjäder för enkel höjdinställning (max höjdjusteringsområde: 40 cm)

• Dubbelt skärmfäste för två skärmar på upp till 24" vardera

• Två ledade armar med brett rörelseområde (360° rotation vid stödstolpe och armbåge, 180° vid axel 
plus lutning och panorering +/- 90°)

• Maximal armförlängning på 445 mm

• Minimal storlek: 660 mm D x 889 mm B

• Konstruktion av hög kvalitet, tillverkad av stål och med bas, bricka och arbetsyta i MDF

• Rörelser rakt uppåt och nedåt ger en stabil arbetsstation som inte riskerar att tippa

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Väggmonterbar Nej

Kabelhantering Ja

Ledad Ja

# skärmar som stöds 2



Monteringsalternativ Genomföringsmontering

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

Arbetsstationens höjdjusteringområde: 399 mm<br/> 
Höjdjusteringsområde för bildskärmsarmen: upp till 304 
mm<br/> Arbetsytans viktkapacitet: 12,7 kg<br/> 
Arbetsytans viktkapacitet med dubbel bildskärmsarm: 
8,4 kg

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.1 lb [2.3 kg]

Maximal skärmstorlek 24in

Höjdjustering Ja

Minimum Height 6.3 in [160 mm]

Maximal höjd 22.0 in [560 mm]

Maximal 
armförlängning

17.5 in [445 mm]

Lutning +90° / - 90°

Panorering +90° / - 90°

Vridning/pivotering 360° runt stödstolpen<br/> 180° vid axeln<br/> 360° 
vid armbågen

Skärmrotation 360°

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Fraktvikten kan variera. Kontakta transportföretaget för 
exakt uppgift.

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Steel, MDF Wood and Plastic

Keyboard Tray Width 26.8 in [680 mm]



Keyboard Tray Depth 10.4 in [265 mm]

Produktlängd 26.4 in [67 cm]

Produktbredd 35.0 in [88.9 cm]

Produkthöjd 6.3 in [16 cm]

Produktvikt 49.3 lb [22.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Fraktvikt (förpackning) 60.7 lb [27.5 kg]

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


