
Zit sta bureau converter - groot 89 cm werkblad
Product ID: ARMSTSLG

Met deze zit-sta-bureau-converter, met een groot werkoppervlak, kunt u uw werkpositie gemakkelijk
wijzigen, voor meer comfort en productiviteit.

Ga van zitten naar staan in één soepele beweging 

Dit zit-sta-werkstation is ontworpen om perfect aan te sluiten aan uw ergonomische wensen. Met één
handeling kunt u uw positie veranderen, naar zitten of staan, en zo de juiste bewegingsbalans vinden. Het
werkstation is uitgerust met een geavanceerde pneumatische arm die zorgt voor moeiteloze beweging - u
verhoogt of verlaagt het platform eenvoudig met behulp van de hendel. U kunt het staande bureau
precies aanpassen aan uw benodigde hoogte, dankzij een hoogteverstelbereik van 39,9 cm.

Een voordelige ergonomische oplossing

Creëer een ergonomische werkomgeving tegen een fractie van de kosten van een sta-bureau. Plaats
eenvoudigweg de zit-sta-bureau-converter op uw bestaande werkoppervlak (minimum 66 cm diep), en
profiteer van de voordelen van een in de hoogte instelbaar sta-bureau.
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Flexibele installatie

Met een groot 89 cm breed werkoppervlak, geeft het zit-sta-werkstation u veel opstellingsmogelijkheden
die twee monitoren dragen (tot 24" elk) of een monitor (tot 30"), met een genereuze max. belasting van
12,7 kg.

U kunt ook het doorvoergat en de geleverde hardware gebruiken om een monitorarm aan het werkstation
te bevestigen. Het ondersteunt vele StarTech.com monitorarmen inclusief ARMDUAL, ARMPIVOT en
ARMSLIM.

De ARMSTSLG wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Maak een zit-sta-werkstation met veelzijdige
toepassingsmogelijkheden in kantoren, cubicles, zakelijke
omgevingen, bedrijven en instellingen of in een thuiskantoor.

• Biedt een voordelige oplossing ter verbetering van de ergonomie
door bestaande bureaus en werkbladen te gebruiken

• Bevestig een monitorarm aan het werkstation, met gebruik van het
doorvoergat en de geleverde hardware

Features

• Converteer uw bureau of tafel in een comfortabel zit-sta-werkstation
• Met een hendel te bedienen gasveer voor gemakkelijke

hoogteverstelling (max. verstellingsbereik: 40 cm)
• Compatibel met vele StarTech.com-armen voor enkele en dual

schermen die bevestigd zijn met een doorvoergat, inclusief:
ARMDUAL, ARMPIVOT en ARMSLIM (apart verkrijgbaar)

• Recht omhoog en omlaag beweging zorgt voor stabiel en compact
werkstation

• Ondersteunt twee monitoren (tot 24") of een monitor (tot 30")
• Groot werkoppervlak (90 x 53 cm) met een max. belasting van 12,7

kg
• Plaats je scherm/en op de werkplek of gebruik het doorvoergat en de

geleverde hardware om een monitorarm te bevestigen
• Wordt volledig gemonteerd geleverd
• Grote toetsenbordhouder (68 x 26,4 cm) met een max. belasting

van: 2,3 kg
• Minimum benodigde afmeting: 90 cm x 62,2 mm
• Verstelbare spanning met contra-balans functie
• Geïntegreerde kabelgoot
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Warranty 2 Years

Hardware Kabelbeheer Ja

Montage-opties Doorvoergatbeugel

Prestaties Hoogte verstelling Ja

Hoogteverstellingsbereik van zit-
sta-werkstation

399 mm

Maximumhoogte 22 in [560 mm]

Weight Capacity of Keyboard Tray 5.1 lb [2.3 kg]

Weight Capacity of Work Surface 28.1 lb [12.7 kg]

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie De toetsenbordhouder (26,8" x 10,4") ondersteunt een
gewicht van maximaal 2,3 kg.

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 35 in [889 mm]

Gewicht product 39.9 lb [18.1 kg]

Hoogte product 6.3 in [160 mm]

Keyboard Tray Depth 10.4 in [265 mm]

Keyboard Tray Width 26.8 in [680 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 26.4 in [670 mm]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 48.8 lb [22.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - zit-sta-werkstation

1 - kleine inbussleutel

1 - grote inbussleutel

1 - klemplaat

1 - M10 x 50 mm bout

1 - nr. 3/8 - 16 x 50 mm bout

1 - handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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