
Monitor verhoger voor werkplek in hoek - hoogte verstelbaar

Productcode: MONSTNDCORNR

Maximaliseer uw werkruimte met deze innovatieve in hoogte verstelbare monitor standaard, bestemd 
voor plaatsing in de hoek van een cubicle of hoek werkplek. U kunt uw computerscherm verhogen 
door deze op dit platform te plaatsen, voor een aangename kijkervaring en om bureauruimte te 
besparen.

Zet deze stevige in hoogte verstelbare monitorstandaard in de hoek van uw werkplek, met een 
ondersteuning van een scherm tot 32" en tot een maximaal gewicht van 15  kg . Deze standaard past 
netjes op uw bureau of tafel, en creëert opbergruimte eronder. Deze standaard heeft zelfs een lade 
waarin kantoorbenodigdheden kunnen worden opgeborgen.

Creëer een werkplek die optimaal aan uw behoeften voldoet. Deze in hoogte verstelbare 
schermstandaard heeft verstelbare poten, zodat u deze standaard op twee hoogtes kunt instellen: 7 
cm of 10 cm  .

Met deze voor hoekmontage bestemde monitor standaard kunt u een nette werkomgeving creëren. In 
de ruimte onder de standaard en tussen de poten is ruimte voor een kleine laptop. En in de handige 
lade kunt u pennen en andere kleine kantoorbenodigdheden opbergen.

De beeldschermstandaard kan eenvoudig in elkaar worden gezet. De rubberen componenten aan de 
onderkant van de poten beschermen uw werkblad tegen krassen en zorgen ervoor dat uw scherm 
tijdens het werken veilig wordt ondersteund.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Maximaliseer de beschikbare werkruimte in een cubicle of werkplek in een hoek

• Zet uw scherm of printer hoger boven uw bureau of tafel om ruimte vrij te maken

• Verbeter uw thuiskantoor door uw bureauruimte te maximaliseren

Eigenschappen

• In hoogte verstelbare monitor standaard is bestemd voor plaatsing in een hoekopstelling en past 
eenvoudig op uw bureau (55 x 27 x 10 cm)

• Verhoog een scherm voor een comfortabele kijkervaring (max. gewicht: 15 kg, max. afmeting: 32")

• Dankzij de verstelbare poten kunt u kiezen tussen twee verschillende hoogtes: 7 cm of 10 cm)

• Ingebouwde lade voor kantoorbenodigdheden, maximaliseert bureauruimte

• Tussen de poten is opbergruimte voor de opslag van een kleine laptop

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Kabelbeheer Nee

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Prestaties

Draagvermogen 33.1 lb [15 kg]

Maximale 
schermgrootte

32in

Hoogte verstelling Ja

Minimum Height 2.8 in [70 mm]

Maximumhoogte 3.9 in [100 mm]



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing MDF and Plastic

Lengte product 21.7 in [55.0 cm]

Breedte product 10.7 in [27.1 cm]

Hoogte product 3.9 in [10.0 cm]

Gewicht product 4.2 lb [1.9 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 23.2 in [59.0 cm]

Package Width 11.2 in [28.5 cm]

Package Height 3.9 in [9.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.2 lb [2.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Standaardoppervlak met lade

4 - Standaardverhogers

4 - Verhogerverlengers

4 - rubberen voetjes

1 - verkorte handleiding

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


