
Zit-sta dual monitorarm - zit-sta bureau
Product ID: ARMSTSCP2

Deze zit-sta dual-monitor arm verandert uw bureau of tafel in een zeer productieve, ergonomische
werkplek. De monitor arm heeft een toetsenbordhouder en is eenvoudig in hoogte verstelbaar, zodat u
gemakkelijk vanuit zitstand kunt gaan staan, zonder uw werk te onderbreken.

Verstel de hoogte met één soepele beweging

Pas uw werkpositie aan, met één soepele beweging. Til het werkblad gewoon omhoog tot 45 cm, om
zowel uw scherm als toetsenbord en muis omhoog te brengen. De monitor arm heeft een aparte
hoogteverstelling tot 12,4 cm langs de kolom. U kunt de spanning aan uw eigen voorkeur aanpassen voor
gemakkelijke hoogteverstelling.

Vergroot uw productiviteit met twee schermen

Met de veelzijdige monitor arm kunt u een productief dual-monitor werkstation creëren, voor twee
schermen tot 24" elk (maximumgewicht 8 kg). Beweeg de zwaaiarm links of rechts (van -90° tot 90°) en
verlaag of verhoog de arm (van -30° tot 65°) naar de ideale positie. En voor liggend of staand formaat
kunt u de VESA-montage arm ook 360° draaien.
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Voldoende werkruimte

De monitor arm heeft een grote toetsenbordhouder (449 x 207 mm) met voldoende ruimte. Een
uitschuifbare houder (21,7 x 21,3 cm) is bestemd voor uw muis, zowel aan de linker- als de rechterkant.
U kunt de monitor arm opzij duwen wanneer hij niet gebruikt wordt, om zo ruimte vrij te maken. De
toetsenbordhouder kan 90° omhoog worden geklapt.

Flexibele installatie

De compacte zit-sta monitor arm kan via een doorvoergat worden geïnstalleerd of aan het bureau worden
vastgeklemd, zodat hij gemakkelijk in uw werkruimte past, ook in nauwe hoeken.

De ARMSTSCP2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Creëer een zit-sta-werkplek in zorginstellingen, cubicles of kantoren
met beperkte ruimte

• Biedt een voordelige oplossing, met klem- of doorvoergat-
bevestigingsopties voor bestaande bureaus

• Werkt goed voor hoekbureaus met beperkte ruimte

Features

• Verander uw bureau in een ergonomische werkplek met deze zit-sta
dual-monitor arm voor twee schermen tot 24" (maximumgewicht 8
kg).

• Hoogteverstelling van het werkblad: 45 cm
• Hoogteverstelling van de monitor arm: 12,4 cm
• Zet uw scherm in de ideale kijkhoek met -15° tot +15° draaien en 0°

tot +30° kantelen
• Beweeg de zwaaiarm links of rechts (van -90° tot 90°) en verlaag of

verhoog de arm (van -30° tot 65°) naar de ideale positie
• Kijkafstand: 40,87 cm
• Draait 360° voor liggend of staand formaat
• Geïntegreerd kabelmanagement houdt uw werkplek goed

georganiseerd
• De arm kan worden ingeklapt en de toetsenbordhouder kan 90°

omhoog worden geklapt, waardoor u ruimte bespaart als deze niet
wordt gebruikt

• Flexibele installatieopties, bevestiging aan bureau met gebruik van
klem of doorvoeropening, ook geschikt voor plaatsen met beperkte
ruimte zoals hoeken en achterkanten van bureaublad

• Compatibel met VESA-montage 100x100 mm, 75x75 mm
• TAA-compatibel
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 2

Kabelbeheer Ja

Montage-opties Bureau- doorvoergatklem

VESA gatenpatroon(/-patronen) 100x100 mm

75x75 mm

Prestaties Dikte bevestigingsoppervlak Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50
mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65
mm)

Hoogte verstelling Ja

Kantelen +30° / 0°

Maximaal gewicht van de
toetsenbordhouder bij
doorvoergat-bevestiging

2,5 kg

Maximaal gewicht van de
toetsenbordhouder bij
vastklemmen aan het bureau

1,5 kg

Maximale schermgrootte 24in

Maximumgewicht van monitor arm 8 kg

Schermrotatie 360°

Zwenken / draaien +90° / -90°

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 30.4 in [773.2 mm]

Gewicht product 26.5 lb [12 kg]

Hoogte product 35 in [890 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 37 in [940 mm]

Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 26.5 lb [12 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - monitor arm

1 - kolom

1 - toetsenbordhouder

1 - toetsenbordhouder dop
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1 - basis

2 - VESA monitor bevestiging

1 - kunststof onderlegring

1 - metalen onderlegring

1 - M8x65 mm schroef

1 - M8x20 mm schroef

2 - M6x25 mm schroeven

4 - M6x12 mm schroeven

5 - M6x10 mm schroeven

8 - M4x10 mm schroeven

4 - basisschroeven

1 - 2,5 mm inbussleutel

1 - 5 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

1 - klittenbandstrip

1 - dopsleutel

1 - bescherming basisplaat

1 - basisplaat

1 - doorvoergat plaat

4 - klemschroeven

1 - L-vormige klembeugel

1 - klemschroevenset

2 - knoppen

2 - dwarsbalk onderlegringen

2 - dwarsbalken

1 - dwarsbalkhouder

1 - steeksleutel

1 - handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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