
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad
Product ID: ARMDUAL

Den ARMDUAL ledade monitorarmen för två skärmar låter dig montera två skärmar på skrivbordet med
justeringar för förlängning, lutning, panorering, vridning, pivotering och höjd.
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Den skrivbordsmonterade monitorarmen kan röra
sig längs flera axlar för att ge dig friheten att
placera dina skärmar jämte varandra, utspritt
rygg-mot-rygg eller på annat vis. Monitorarmen
stöder även landskap till porträtt-skärmrotation
för båda skärmarna för att visa långa sidor eller
avsnitt av kod utan att bläddra.

Monterar du skärmarna ovanför skrivbordet på en
monitorarm för två skärmar kan du enkelt justera
skärmarnas höjd, position och vinklar för en
ergonomisk arbetsmiljö och dessutom behåller du
värdefull arbetsyta på skrivbordet.

Med stöd för 12-24" skärmar upp till en maximal
viktkapacitet på 13,6 kg per arm håller monitorarmarnas skärmfästen dina skärmar utan problem och den
har en inbyggd kabelkanal för att hjälpa dig att hålla ordning. För extra installationsflexibilitet kan den
medföljande monteringsutrustningen antingen klämmas fast på sidan av ditt skrivbord/bord eller
monteras genom ett kabelhål, för en mångsidig monteringslösning för dubbla skärmar.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Montera två skärmar på sidan av skrivbordet med många
justeringsalternativ

• Montera skärmarna genom ett kabelhål på ett skrivbord eller över ett
serverskåp och placera dem som du vill

• Sprid ut skärmarna eller placera dem rygg-mot-rygg för
arbetsstationer med flera användare

• Rotera skärmarna till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Features

• Två ledade armar för många olika rörelser
• Stöder skärmar från 12 till 24" (13,6 kg)
• 360° rotation runt stödstolpen och vid armbågen
• 180° rotation vid axeln
• +/-90° lutning och +/-90° panorering
• Maximal armförlängning 445 mm
• Landskap till porträtt-skärmrotation
• Konverterbar monteringsklämma för skrivbord/kabelhål medföljer
• Skrivbordsklämman passar upp till 75 mm tjocka skrivbord och

kabelhål på upp till 95 mm
• Inbyggd kabelhantering
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Warranty 2 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 2

Ledad Ja

Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål

Väggmonterbar Nej

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda Höjdjustering Ja

Lutning +/- 90°

Maximal armförlängning 17.5 in [445 mm]

Maximal skärmstorlek 24in

Panorering +/- 90°

Skärmrotation 360°

Tjocklek på monteringsyta Desk Clamp: 0.39 - 2.95in (10 - 75mm)
Grommet Clamp: 0.39 - 3.74in (10 - 95mm)

Viktkapacitet 30 lb [13.6 kg]

Vridning/pivotering 360° around the support post
180° at the shoulder
360° at the elbow

Utseende Färg Svart

Kabinettyp Stål och plast

Produktvikt 9.5 lb [4.3 kg]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 12 lb [5.4 kg]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 2 - Ledade monitorarmar

1 - Skrivbordsklämma

1 - Platta för kabelhål

1 - DEK

2 - Täckplåtar

8 - Brickor

8 - M4x12 mm Phillips-skruvar

8 - M4x25 mm Phillips-skruvar

2 - M6x12 mm Phillips-skruvar

2 - M6-brickor
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2 - Kabelklämma

4 - Tätningar i plast

1 - 2,5 mm insexnyckel

1 - 4 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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