
Skärmmontering för skrivbord - kraftigt stål
Product ID: ARMPIVOTV2

Spara värdefullt utrymme och placera din skärm i en bekvämare vinkel. Skärmmonteringen för skrivbord
för skärmar på upp till 32" är tillverkad av specialstål och gör det enkelt att lyfta skärmen ovanför
skrivbordet eller annan arbetsyta.
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Arbeta bekvämt och spara skrivbordsyta

Frigör skrivbordsyta och skapa en ergonomisk arbetsplats. Denna enkla men stabila skärmmontering
stöder skärmar på 13" till 32" (330 till 813 mm) och 8 kg. Rotera, luta och vrid enkelt för att justera
skärmen och hitta den perfekta vinkeln. Du kan även justera höjden på skärmen längs med den vertikala
stolpen till en maximal höjd på 450 mm till önskad höjd, för att minska belastning på nacke och ögon.

Tålig stålkonstruktion

Den kraftiga stålmonteringen är byggd för långvarig prestanda. Ytan har en puderbeläggning för att
motstå rispor.

Enkel installering

Skärmmonteringen för skrivbord gör det enkelt att montera en VESA-kompatibel skärm över skrivbordet,
bordet eller annan yta med hjälp av den medföljande C-klämman eller kabelhålsmonteringen.  Med en
löstagbar VESA-panel kan du enkelt fästa din skärm genom att helt enkelt dra på skärmen på
monteringen. För att hålla arbetsytan fri från stök har skärmmonteringen även kabelklämmor som håller
kablarna ur synhåll.

ARMPIVOTV2 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Skapa en mer ergonomisk arbetsplats i kontorsmiljöer eller i ditt
hemmakontor

• Rotera skärmen från landskaps- till porträttläge för webbdesign eller
kodning

Funktioner

• Skärmmontering för skrivbord stöder skärmar på upp till 32"
(686 mm) och 8 kg

• Löstagbar VESA-montering gör det enkelt att fästa din skärm
• Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100
• Kraftig stålkonstruktion
• Justerbar höjd på upp till 440 mm längs med den vertikala stolpen
• Enkel installation (montering via C-klämma för skrivbord eller

kabelhål)
• Kabelhantering
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Warranty 5 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Kabelhantering Ja

Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål

Väggmonterbar Nej

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda Höjdjustering Ja

Lutning + 45° / - 45°

Maximal armförlängning 88 mm [3.5 in]

Maximal höjd 443 mm [17.4 in]

Maximal skärmstorlek 32in

Minsta displaystorlek 13"

Skärmrotation 360°

Tjocklek på monteringsyta Desk Clamp: Table Thickness 0.39 - 3.46 in. (10 - 88 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.39 - 2.95 in. (10 - 75
mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.41 - 1.96 in. (10.5 - 50
mm)

Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]

Vridning/pivotering 180°

Utseende Färg Svart

Kabinettyp Stål och plast

Produktbredd 54.8 cm [21.6 in]

Produkthöjd 14.8 cm [5.8 in]

Produktlängd 11.4 cm [4.5 in]

Produktvikt 2.4 kg [5.2 lb]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 3.1 kg [6.8 lb]

Package Height 11.2 cm [4.4 in]

Package Length 12.8 cm [5 in]

Package Width 49.3 cm [19.4 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - VESA-skärmmontering

1 - VESA-klämma för stolpe
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1 - pelare

3 - stolpskruvar

1 - Skrivbordsklämma

1 - Platta för kabelhål

1 - kabelhålskrage

1 - klämma för kabelhantering

5 - gummidynor

1 - ställskruv

1 - 4 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

4 - M4x12 mm skruvar

4 - M4x16 mm skruvar

4 - M5x12 mm skruvar

4 - M5x16 mm skruvar

4 - Brickor

4 - Brickor

1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

www.startech.com/se
0201 605 928


