
Dual monitor standaard
Product ID: ARMBARDUO

Met deze dual-monitor houder kunt u twee losse schermen monteren, elk tot 24", op één standaard die u
in bijna elke werkomgeving kunt plaatsen.

Maak bureauruimte vrij

Dankzij de dubbele dwarsstangen kunt u met deze
beeldschermstandaard  twee schermen in dezelfde
fysieke ruimte monteren als één scherm, zodat u
meer oppervlak op uw bureau beschikbaar hebt
voor extra hardware of het uitvoeren van
fysieke taken zoals het schrijven of lezen van
papieren documenten. De beeldschermstandaard
heeft een low-profile , platte achterkant
waardoor u uw schermen strak tegen wand of cubicle kunt plaatsen, in tegenstelling tot andere
montageopties voor twee schermen.
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Als u een heel kantoor inricht, kunt u medewerkers op elk bureau meer werkruimte geven en
kleinere werkplekken gebruiken om uw beschikbare kantoorruimte te maximaliseren.

Vergroot uw productiviteit met meerdere schermen

Door twee schermen aan één computer toe te voegen, krijgt u extra schermruimte voor het
vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit. Met twee schermen is het
gemakkelijker om documenten op het ene scherm te bekijken, terwijl u een ander bewerkt op het tweede
scherm, waardoor u tijd bespaart of niet meer tussen documenten heen en weer hoeft te schakelen. 

Werk comfortabeler

De dubbele monitor arm is eenvoudig in hoogte verstelbaar en kantelbaar, zodat u uw schermen in de
meest comfortabele stand kunt zetten zonder uw werk te verstoren. Bovendien kan de
bureaustandaard probleemloos en eenvoudig worden geïnstalleerd.

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

Applications

• Voeg twee schermen toe aan uw werkstation. U kunt taken sneller
uitvoeren, zonder steeds van het ene venster naar het andere te
moeten overschakelen.

• Benut uw bureauruimte beter door uw beide schermen op één
standaard te monteren.

• Verminder de benodige ruimte voor individuele werkplekken, zodat
meer bureaus in uw kantoor passen.

Features

• Optimaliseer uw bureauruimte door twee schermen op één standaard
te monteren

• Vergroot uw productiviteit door multitasking op twee schermen
• Werk comfortabeler met probleemloze schermaanpassingen
• Ondersteunt schermen tot 24" en tot 8 kg
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Warranty 5 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 2

Montage-opties Bureaustandaard

scharnierend Nee

VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm

100x100 mm

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Draagvermogen 17.7 lb [8 kg]

Hoogte verstelling Ja

Kantelen +/-15

Maximale schermgrootte 24in

Maximumhoogte 15.9 in [405 mm]

Zwenken / draaien 360° bij elk scherm

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 7.1 in [180 mm]

Gewicht product 13.6 lb [6.2 kg]

Hoogte product 16.1 in [410 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 37.4 in [950 mm]

Type behuizing Staal en kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 16.4 lb [7.4 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - stang

1 - grondplaat

3 - M6x15 schroeven

1 - kabelmanagement klem (stang)

1 - dop voor stang

1 - ring voor hoogteverstelling

1 - dwarsbalk

2 - VESA monitor bevestiging

8 - M4x12 schroeven

8 - M4x30 schroeven

www.startech.com
1 800 265 1844



8 - kunststof afstandsringen

1 - inbussleutel (3 mm)

1 - inbussleutel (4 mm)

2 - kabelmanagement klemmen (dwarsbalk)

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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