
Väggmonterad arbetsstation - Ledat höj- och sänkbart skrivbord med ergonomisk 
dubbel monitorarm och tangentbordsbricka - 2 x 30-tums VESA-skärmar - Fällbart 
väggmonterat ståskrivbord

Produkt ID: WALLSTSI2

Öka din produktivitet med en arbetsstation som passar ditt sätt att jobba. Denna väggmonterade 
datorarbetsstation för två skärmar är utformad för en mängd olika rörelser och kan enkelt justerad 
med hjälp av oberoende armar för skärm och tangentbord.

Flytta det väggmonterade skrivbordet för sittande eller stående arbete till rätt position för att arbeta. 
Skjut det sedan tätt intill väggen när det inte ska användas och vik in armarna nära väggen. Perfekt 
för sjukhus, kliniker, varuhus och andra skrymmande områden.

Förläng de ledade skärmsarmarna upp till 65 cm från väggen. Luta, sväng eller rotera dina skärmar 
360 grader för perfekt positionering. Arbetsstationen för stående eller sittande arbete med dubbla 
skärmar stöder VESA-monterade (75x75, 100x100) skärmar på upp till 30 tum, med en maximal vikt 
på 9 kg per skärm.

Detta väggmonterade, höjdjusterabara skrivbord möjliggör att många olika personer kan arbeta 
bekvämt. Justera höjden för bägge armarna längs med pelaren, upp till 44,5 cm. Dessutom har 
fjäderskärmarmen ett höjdjusteringsintervall på 27 cm.

Placera ditt tangentbord där du behöver det med en oberoende tangentbordsbricka som kan förlängas 
upp till 78,4 cm från väggen. Luta tangentbordet bakåt för att se till att dina handleder är i en neutral 
position då du skriver. Placera din mus i hållaren när du inte använder den.

Den modulära designen med snabba glid-och-klicka-anslutningar gör installationen enkel och sparar 
tid då man ställer in flera enheter samtidigt.

TAA-kompatibla WALLSTSI2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk 
support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Perfekt för medicinska miljöer, butiker, varuhus och andra skrymmande omgivningar.

• Fungerar bra i områden som kräver enkel åtkomst till en dator för många användare

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

Funktioner

• VÄGGMONTERAT HÖJ- OCH SÄNKBART SKRIVBORD: Ergonomisk pelarmonterad höj- och sänkbar 
arbetsstation med en VESA-kompatibel dubbel monitorarm som skärmar på upp till 30 tum (9 kg); 
Väggmonterad arbetsstation med tangentbordsbricka

• FÄLLBAR ARBETSSTATION: Ställ undan när den inte används (12 cm-profil); Säkra datorns 
tangentbord med självhäftande remsa; Ledade monitorarmar som sträcker sig 63,5 cm och 
tangentbordet 78,7 cm från väggen

• RÖRELSEOMFÅNG: Skärmfäste med +90/-15&deg lutning, +/-120&deg svängning, 360&deg 
rotation; Tangentbordsbricka med +90/-15&deg lutning; Fästpunkten för monitorarm, 
tangentbordsbricka och kabelhanteringsklämmor som kan placeras längs 44,5 cm pelare

• LEDADE ARMAR: När monitorarmarna är fixerade vid de 44,5 cm höga pelaren har de även 
höjdjustering via en knapptryckning; Armarna är utformade för att maximera stabilitet och minimera 
rörelser i tangentbordet; Justeringsverktyg medföljer

• PREMIUM-DESIGN: Väggmonterad arbetsstation i silveraluminium med enkel verktygslös glid- och 
klickmontering för armar och VESA-platta (75x75/100x100 mm); Pålitliga mekaniska fjädrar och 
ergonomiskt vadderat handledsstöd

Hårdvara

Garantipolicy 10 Years

Väggmonterbar Ja

Kabelhantering Ja

# skärmar som stöds 2



Monteringsalternativ Väggmontering

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet 19.8 lb [9 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.5 lb [2.5 kg]

Minsta displaystorlek 13"

Maximal skärmstorlek 30in

Höjdjustering Ja

Maximal 
armförlängning

25.6 in [650 mm]

Maximum Keyboard 
Tray Extension

30.9 in [784 mm]

Lutning +90° / -15°

Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°

Panorering +/- 120°

Vridning/pivotering 180° vid väggpelaren

 180° vid axeln

 360° vid armbågen

Skärmrotation 360°

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Aluminum, Steel and Plastic

Keyboard Tray Width 26.9 in [683 mm]

Keyboard Tray Depth 10.2 in [258 mm]



Produktlängd 3.5 ft [1.1 m]

Produktbredd 31.5 in [80.0 cm]

Produkthöjd 31.5 in [80.0 cm]

Produktvikt 21.5 lb [9.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 37.4 in [95.0 cm]

Package Width 23.2 in [59.0 cm]

Package Height 5.9 in [15.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 31.8 lb [14.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Aluminiumpelare

1 - väggmonteringsfäste

1 - Väggmonteringsfäste med låsplatta

2 - fjäderarmar

2 - Svängarmar med logotyp

2 - vridarmar

2 - Skärmmontering

4 - väggskruvar

4 - Skruvar för väggmontering

8 - Handskruvar

1 - tangentbordsbricka

3 - Kabelhanterare

1 - Handledsstöd

1 - Mushållare



1 - Musfack

1 - Fast platta för musfack

1 - Rem med krok-och-ögla

2 - Halkskyddade gummiremsor

2 - M3 insexnycklar

2 - M6 insexnycklar

2 - M4x8 skruvar

1 - EVA musmatta

1 - Skärmaxel

1 - Användarhandbok

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


