
Dual monitor arm - scharnierend - bureau
monteerbaar
Product ID: ARMDUAL

Met de ARMDUAL scharnierende dubbele beeldschermarm kunt u twee beeldschermen aan uw bureau of
tafel bevestigen, inclusief verlengstuk, kantelen, pannen, draaien, roteren en instelbare hoogte.
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De op een bureau te monteren beeldschermarm
biedt een groot bewegingsbereik op diverse assen,
waardoor u uw schermen naast elkaar, van elkaar
af, met de achterkant naar elkaar toe of op een
willekeurige plaats daartussen kunt plaatsen. Om
langere pagina's of codeblokken te bekijken
zonder te moeten scrollen, ondersteunt de
dubbele arm ook de weergaverotatie van liggend
naar staand voor beide schermen.

Door uw beeldschermen op een dubbele
beeldschermarm boven het bureau te monteren,
kunt u de schermhoogte, -positie en -kijkhoek
gemakkelijk aanpassen voor een ergonische
werkomgeving en heeft u het extra voordeel dat u
waardevolle werkruimte op uw bureau terugwint.

Met ondersteuning van 12-24 inch schermen tot een maximumgewicht van 13,6 kg per arm, houdt deze
dubbele beeldschermarm uw schermen met gemak en beschikt over een kabelgoot om kabelwarboel te
voorkomen. Voor extra installatieflexibiliteit kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de zijkant
van uw bureau/tafel worden vastgeklemd of via een doorvoergat worden gemonteerd, waardoor een
veelzijdige dubbele-schermoplossing ontstaat.

Gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Bevestig twee schermen aan de zijkant van uw bureau of tafel met
een breed verstelbereik

• Bevestig uw schermen via het doorvoergat in uw bureau of boven
een serverkast en kies de positie die u nodig hebt

• Zet beeldschermen uit elkaar of plaats ze met de achterkant naar
elkaar toe voor werkstations met meerdere gebruikers

• Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van
codes

Features

• Dubbele scharnierende armen voor een groot bewegingsbereik
• Ondersteunt schermen van 12 tot 24 inch (gewicht: 13,6 kg)
• 360° rotatie rond de steunstang en bij het kniestuk
• 180° rotatie bij de schouder
• +/-90° kantelen en +/-90° pannen
• Maximale armverlenging 445mm
• Schermrotatie van liggend naar staand
• Inclusief veranderbare montageklem voor bureau/doorvoergat
• Bureauklem is geschikt voor bureaus tot 75 mm dik,

doorvoertuleklem is geschikt tot 95 mm
• Geïntegreerde kabelgoot
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Warranty 5 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 2

Montage-opties Bureau- doorvoergatklem

scharnierend Ja

VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm

100x100 mm

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10 - 70 mm

Draagvermogen 30 lb [13.6 kg]

Hoogte verstelling Ja

Kantelen +/- 90°

Maximale armverlenging 17.5 in [445 mm]

Maximale schermgrootte 24in

Pannen +/- 90°

Schermrotatie 360°

Zwenken / draaien 360° around the support post
180° at the shoulder
360° at the elbow

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 0.000

Gewicht product 8.9 lb [4 kg]

Hoogte product 0.000

Kleur Zwart

Lengte product 0.000

Type behuizing Staal en kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 10.8 lb [4.9 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 2 - Scharnierende LCD-armen

1 - Bureauklem

1 - Doorvoertuleplaat

1 - DEK

2 - Afdekplaten
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8 - Afstandsringen

8 - M4x12 mm kruiskopschroeven

8 - M4x25 mm kruiskopschroeven

2 - M6x12 mm kruiskopschroeven

2 - M6 onderlegringen

2 - Kabelklem

4 - Kunststof pakkingkussens

1 - 2,5 mm inbussleutel

1 - 4 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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