
Enkel skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla
riktningar - Kraftig konstruktion - Svart
Product ID: ARMPIVOTHDB

Frigör yta och skapa en bekvämare och produktivare arbetsyta . Denna skrivbordsmonterbara
monitorarm gör det enkelt att montera din skärm över skrivbordet eller bordet och justera höjden med ett
tryck.Du kan montera en skärm med storlek från 13" till 32" (330 mm till 813
mm), och monitorarmen har en attraktiv svart finish som kompletterar din arbetsyta.   

Montera din skärm för att spara plats 

Denna kraftiga monitorarm sparar plats på din arbetsyta genom att placera skärmen ovanför
ditt skrivbord eller bord. 

Höjdjustering med ett tryck

Monitorarmen har en gasfjädercylinder som gör det enkelt att höja eller sänka skärmen upp till 335 mm.
Du kan dessutom justera spänningen för att passa vikten på skärmen så att du när som helst enkelt kan
justera skärmens höjd. 
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Justera din skärm för idealisk vinkel 

Den ledade monitorarmen kan fällas ut upp till 605 mm så du lätt kan ställa in bäst vinkel. Du kan vrida
skärmen 180 grader för att dela skärmen när du samarbetar med andra. Luta skärmen 90 grader för
bästa vinkling eller rotera den 180 grader för stående eller liggande vy.   

Enkel installering

VESA-monitorarmen är lätt att installera (C-klämma för skrivbord eller genomföringsmontering) och
inbyggd kabelhantering. Löstagbar VESA-panel som gör det enkelt att fästa eller ta bort din skärm.  

ARMPIVOTHDB täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.  
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• För arbetsstation med flera användare
• Arbeta bekvämare i kontorsmiljöer eller i ditt hemmakontor
• Rotera skärmen från landskaps- till porträttläge för webbdesign eller

kodning

Funktioner

• Monitorarm för en skärm sparar utrymme för skärmar upp till 32"
(813 mm) och vikt upp till 9 kg

• Hållbar, kraftig konstruktion i aluminium med attraktiv svart yta
• Höjdjustering (upp till 335 mm) med ett tryck med gasfjäderarm
• Problemfri installation med avtagbar VESA-panel and inbyggd

kabelhantering
• Ledad arm kan rotera och vridas 180° och ger lutning på +90°/-90°
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Warranty 5 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Kabelhantering Ja

Ledad Ja

Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål

Väggmonterbar Nej

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda Lutning +/- 90°

Maximal armförlängning 605 mm [23.8 in]

Maximal höjd 505 mm [19.9 in]

Maximal skärmstorlek 32in

Minimum Height 170 mm [6.7 in]

Minsta displaystorlek 13"

Skärmrotation 180°

Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-85 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-80 mm
Hål för montering av stativ: 10,5-50 mm

Viktkapacitet 9 kg [19.9 lb]

Vridning/pivotering 180°

Utseende Färg Svart

Produktbredd 28.4 cm [11.2 in]

Produkthöjd 52.9 cm [20.8 in]

Produktlängd 96 mm [3.8 in]

Produktvikt 3.1 kg [6.8 lb]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 4.3 kg [9.5 lb]

Package Height 12 mm [0.5 in]

Package Length 48.5 cm [19.1 in]

Package Width 31.6 cm [12.4 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - fjäderarm

1 - VESA-skärmmontering

1 - kabelhål basplatta
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1 - Platta för kabelhål

1 - L-fäste

1 - Skrivbordsklämma

1 - hållare till insexnyckel

5 - klämskruvar

1 - kabelhålsknapp

2 - gummidynor

1 - 4 mm insexnyckel

1 - 5 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

4 - M4x12 mm ställskruvar

4 - M5x12 mm skruvar

4 - Brickor

4 - Brickor

1 - kabelhålsskruv

1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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