Höj- och sänkbar arbetsstation
Product ID: ARMSTS

Med denna höj- och sänkbara arbetsstation kan du ändra din arbetsposition under dagen för att förbättra
din komfort och produktivitet.

www.startech.com/se/m
0201 605 928

Gå från att sitta till att stå med en beröring
Den höj- och sänkbara arbetsstationen för skrivbord är
designad att passa dig och dina behov under dagen. Med en
beröring kan du byta position från att sitta till att stå för att
få en balanserad rörelsenivå. Arbetsstationen har en
avancerad tryckluftsarm som ger enkel rörelse - du höjer
eller sänker helt enkelt plattformen med en beröring på
spaken. Du kan enkelt justera ståhöjden på skrivbordet för
att passa dina exakta krav istället för att välja från de
förinställda höjderna. Du kan dessutom justera spänningen
för att passa vikten på skärmar, bärbara datorer och andra
delar på plattformen, för att enkelt höja och sänka
arbetsstationen. För att öka komforten när du står är
Ergonomisk anti-trötthet-matta (STSMAT) från
StarTech.com det perfekta tillbehöret till ARMSTS.

En kostnadseffektiv ergonomisk lösning
Skapa en mer ergonomisk arbetsmiljö till en bråkdel av
kostnaden av ett skrivbord man kan stå vid. Denna
kompakta höj- och sänkbara arbetsstation får enkelt plats i
din arbetsyta. Du ställer helt enkelt arbetsstationen på ditt
skrivbord, bord eller annan stabil arbetsyta (djup på minst
66 cm).

Flexibel användning och rymlig konfiguration
Med den höj- och sänkbara arbetsstationen kan du få ut det mesta ur din skrivbordsyta och den är enkel
att integrera i din befintliga konfiguration. Den ställs helt enkelt på skrivbordet. Arbetsstationen ger
massor med utrymme för att skriva anteckningar eller för att placera tillbehör på basen och en stor
tangentbordsbricka som rymmer tangentbord och mus vilket är perfekt för alla arbetsplatser inklusive
företagsmiljöer och hemmakontor.
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Att montera arbetsstationen är enkelt. Du kan placera en skärm (12"-30") direkt på stativet. Den höj- och
sänkbara arbetsstationen är dessutom kompatibel med StarTech.coms monitorarmar.
Om du föredrar dubbla skärmar kan du köpa StarTech.coms
ARMDUAL Dubbel monitormontering med ledade armar som
stöder två skärmar från 12" till 24". Du kan dessutom
skapa en konfiguration med en skärma med StarTech.coms
ARMPIVOT Pivoterande monitormontering (stöder en skärm
från 12" till 30") eller ARMSLIM Monitormontering med
ledad arm (stöder en skärm från 12" till 26"). En generös
viktkapacitet på 13 kg ger dig många alternativ för
konfiguration.
Obs.: Vid montering av en monitorarm från StarTech.com på ARMSTS
måste baksidan av arbetsstationen säkras till skrivbordet med hjälp av
den medföljande C-klämman.

ARMSTS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis
livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning
•
•

Skapa en höj- och sänkbar arbetsstation med mångsidiga
tillämpningar i företagsmiljöer, myndighetsmiljöer och hemmakontor
Är en kostnadseffektiv lösning för att förbättra ergonomin genom att
utnyttja befintliga skrivbord och arbetsytor

Funktioner
•

Öka din komfort genom att ändra din position från sittande till
stående med en beröring

•

Placera den höj- och sänkbara arbetsstationen på ditt skrivbord för
att skapa en ergonomisk arbetsplats
Kompatibel med StarTech.coms dubbla och enkla monitorarmar:
ARMDUAL, ARMPIVOT och ARMSLIM (säljs separat)
Tryckluftsarm med spak ger höjdjustering med en beröring
Stålkonstruktion av hög kvalitet med designad träbas, bricka och
arbetsyta
Minimal storlek: 660 mm D x 680 mm B
Maximal höjdjustering: 42,1 cm
Viktkapacitet på 13 kg
Kabelhål i skrivbord för kabelhantering

•
•
•
•
•
•
•
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Warranty

2 Years

# skärmar som stöds

1

Höjdjustering med ett tryck

Ett-tryck (fjäderassisterad)

Höjdjustering

Ja

Maximal skärmstorlek

30in

Maximum Height

421 mm [16.6 in]

Viktkapacitet

13 kg [28.7 lb]

Färg

Svart & silver

Produktbredd

680 mm [26.8 in]

Produkthöjd

160 mm [6.3 in]

Produktlängd

856 mm [33.7 in]

Produktvikt

19500 g [688.3 oz]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning)

20.8 kg [46 lb]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - tryckluftsarm

Hårdvara

Prestanda

Utseende

1 - tangentbordsbricka
1 - stöd för tangentbordsbricka
1 - Workstation
1 - bas
1 - monteringspelare
2 - små tryckdynor (tangentbordsbricka)
4 - runda tryckdynor (bas)
1 - platta till klämma
1 - bakplatta (tangentbord)
1 - M6*95 insexnyckel
1 - M4*55 insexnyckel
2 - M6*8 skruvar
16 - M6*12 skruvar
4 - M6*25 skruvar
1 - M10*50 bult
1 - #3/8 - 16 x 50 mm bult
1 - Instruktionsbok
Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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