
Väggmonterad arbetsstation - Ledat helt rörligt ståskrivbord med ergonomisk 
höjdjusterbar monitorarm och tangentbordsbricka - Mus- och skannerhållare - En 
enskild VESA-skärm

Produkt ID: WALLSTS1

Detta väggmonterade sitta/stå-skrivbord är perfekt för platser som inte har tillräckligt med utrymme 
för ett traditionellt sitta/stå-skrivbord. Den kompakta, väggmonterade konstruktionen kombinerar en 
skärmarm och ett tangentbordsfack med enkla höjdjusteringar som gör att du kan växla mellan 
sittande och stående utan att störa ditt arbetsflöde.

Justera din arbetsställning med ett enkelt handgrepp. Lyft enkelt arbetsytan upp till 436 mm för att 
höja skärm, tangentbord och mus. Skärmhållaren har en oberoende höjdjustering upp till 124 mm 
längs med stödskenan.

Denna sitta/stå-skärmarm stöder en skärm på upp till 24" (med en vikt på 8 kg). Justera skärmen för 
perfekt visning med -5° till 35° lutning, eller rotera dina skärmar upp till 360° för stående eller 
liggande orientering.

Sitta/stå-skrivbordet fälls upp mot väggen, tangentbordet viks upp 90°, vilket sparar utrymme när det 
inte används. Du kan svänga armen åt vänster eller höger (från -90° till 90°) och sänka eller höja den 
(från -30° till 65°) för att maximera användningen av ditt utrymme.

Skärmarmen erbjuder gott om arbetsutrymme med ett stort tangentbordsfack (449 x 207 mm) och 
ett utskjutningsbart fack (217 x 213 mm) med plats för musen till vänster eller höger.

WALLSTS1 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Perfekt för användning i sjukvårds- och detaljhandelsmiljöer med funktioner som skannerhållaren

• Fungerar bra i områden med begränsat utrymme som kräver snabb och enkel åtkomst till en dator 
för många användare

• En flexibel lösning för ett brett spektrum av användare med olika längd

Funktioner

• VÄGGMONTERAD ARBETSSTATION: Ergonomiskt ståskrivbord med en VESA-kompatibel 
(75x75/100x100mm) monitorarm för en skärm, stöder alla skärmar inklusive Ultrawide upp till 8 kg; 
Väggmonterad sitt-stå-arbetsstation med tangentbords- och musplatta

• FÄLLBAR ARBETSSTATION: Ställ undan när den inte används (33,3 cm profil); Säkra datorns 
tangentbord med självhäftande remsa, inklusive musplatta; Ledad monitorarm kan sträckas 55,8 cm 
och tangentbordet 96,5 cm från väggen

• RÖRELSEOMFÅNG: Skärmen har +35/-5 &deg vertikal lutning, 360&deg rotation; Tangentbord och 
musplatta kan lutas 90° Höj arbetsstationen (monitor, tangentbord och mus) med justerbar höjd på 
43,7 cm med en knapptryckning; Justeringsverktyg ingår

• FULLT JUSTERBART: Hela arbetsstationen kan svängas +/- 90&deg, lutas +65/-30° När 
arbetsstationen är perfekt placerad har monitorn en ytterligare höjdjustering med en knapptryckning 
längs ett 12,4 cm spår

• GENOMTÄNKT DESIGN: Integrerad kabelhantering för bildskärm och tangentbordsbricka; 
Individuella hållare för mus och handhållen skanner; Högkvalitativ yta med dekorativt skydd för 
bottenplattan som fästs på väggen

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Väggmonterbar Ja

Kabelhantering Ja

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Väggmontering



VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet 17.6 lb [8 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.5 lb [2.5 kg]

Maximal skärmstorlek 24in

Höjdjustering Ja

Maximal 
armförlängning

21.6 in [548 mm]

Lutning +35° / -5°

Keyboard Tray Tilt 0 to 90°

Vridning/pivotering +90° / -90°

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Keyboard Tray Width 17.7 in [449 mm]

Keyboard Tray Depth 8.1 in [207 mm]

Produktlängd 31.5 in [80 cm]

Produktbredd 26.3 in [66.8 cm]

Produkthöjd 19.7 in [50 cm]

Produktvikt 19.2 lb [8.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 22.8 in [58 cm]



Package Width 15.7 in [40 cm]

Package Height 8.3 in [21 cm]

Fraktvikt (förpackning) 22.7 lb [10.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Monitorarm

1 - VESA-skärmmontering

1 - tangentbordsbricka

2 - självhäftande remsa

1 - pelare

1 - väggplatta

4 - betongankare

4 - monteringsskruvar

4 - M4x10 mm-skruvar

1 - M6x8 mm-skruvar

3 - M6x10 mm-skruvar

4 - M6x12 mm-skruvar

1 - M8x20 mm-skruv

1 - 2,5 mm insexnyckel

1 - 5 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

1 - plastbricka

1 - metallbricka

1 - hylsnyckel

1 - Instruktionsbok



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


