
Monitor arm bureau monteerbaar - scharnierend -
robuust staal
Product ID: ARMPIVOTB

Bespaar waardevolle bureauruimte en zet uw scherm in een comfortabelere kijkhoek. Deze duurzame aan
een bureau te monteren monitor arm vergemakkelijkt het ophangen van uw scherm boven uw werkplek.
Met de scharnierende arm kunt u uw scherm kantelen, draaien en ronddraaien voor een meer
ergonomische werkomgeving en hogere productiviteit.
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Monteer uw scherm om waardevolle ruimte te besparen

Met deze enkelvoudige monitor arm kunt u bureauruimte vrijmaken door uw scherm boven uw bureau te
hangen. Deze arm zorgt voor meer werkruimte door de schermbasis van uw bureau te verwijderen. Het is
een snelle en voordelige manier om uw beschikbare bureauruimte te maximaliseren, waardoor een meer
comfortabele werkplek en een productievere werkomgeving ontstaan.

Stel de stand van uw monitor eenvoudig in

De scharnierende arm geeft u maximale flexibiliteit op uw werkplek. U kunt de arm verlengen tot 17"
(428 mm), draaien (180°) en kantelen (tot 90°), zodat u eenvoudig de perfecte kijkhoek kunt vinden. De
scharnierarm biedt een soepele 360° rotatie, zodat u gemakkelijk van liggend naar staand formaat kunt
wisselen, afhankelijk van de eisen van uw werk. U kunt ook de hoogte van uw scherm aanpassen door het
scherm langs de stang te verstellen totdat de gewenste positie bereikt is, tot maximaal 450 mm (17,7
inch).
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Robuust stalen design

Met zijn sterke stalen constructie houdt de monitor arm uw scherm langdurig op zijn plaats. De monitor
arm ondersteunt een plat scherm van 13 tot 27 inch (330 tot 685,8 mm) en een gewicht tot 8 kg. 

Eenvoudige installatie

Met de enkelvoudige monitor arm kunt u uw met VESA-montage compatibele scherm eenvoudig boven uw
bureau, tafel of andere oppervlakken hangen, met behulp van de meegeleverde C-klem of doorvoergat-
bevestiging. Voor eenvoudige montage is de VESA-montagesteun inkepingen waarmee u de
montageschroef vooraf kunt instellen, dan het scherm op zijn plaats kunt schuiven en ten slotte de
schroef kunt vastdraaien. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen
geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

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

Applications

• Creëer een meer ergonomische werkplek op kantoor en in uw
thuiskantoor

• Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of
codering

Features

• Aan een bureau te monteren monitor arm ondersteunt schermen tot
27 inch (685,8 mm) en een gewicht tot 8 kg

• Met de scharnierende arm kunt u uw kijkhoek aanpassen: 180°
draaien en + 45° / - 45° kantelen

• Armverlengstuk tot 17" (428 mm)
• Maximale hoogteverstelling: 450 mm (17,7 inch)
• Hoogwaardige staalconstructie
• Schakel eenvoudig van liggend naar staand formaat met volledige

360° draaiing
• Adjustable height
• Eenvoudige installatie (bureau C-klem of doorvoergat-bevestiging) en

geïntegreerd kabelbeheer
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Warranty 5 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 1

Kabelbeheer Ja

Montage-opties Bureau- doorvoergatklem

Scharnierend Ja

VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm

100x100 mm

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Draagvermogen 17.7 lb [8 kg]

Hoogte verstelling Ja

Kantelen + 45° / - 45°

Maximale armverlenging 16.9 in [428 mm]

Maximale schermgrootte 27in

Maximumhoogte 17.7 in [450 mm]

Minimale schermgrootte 13"

Schermrotatie 360°

Zwenken / draaien 180°

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 4.3 in [108 mm]

Gewicht product 6.6 lb [3 kg]

Hoogte product 17.6 in [446 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 18.2 in [462 mm]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 8.4 lb [3.8 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Beeldschermarm

1 - stang

1 - Bureauklem

1 - kabelbeheerklem
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1 - doorvoergat-grondplaat

5 - anti-slip pads

1 - bureauklemschroef

1 - doorvoergat plaat

1 - 5 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

4 - M4x12 mm schroeven

4 - M5x12 mm schroeven

4 - Onderlegringen

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
1 800 265 1844


