
Väggmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar
Product ID: ARMPIVWALL

Frigör värdefull skrivbordsyta genom att väggmontera din platta skärm (TV eller datorskärm). Denna
monitorarm med alla rörelser stöder skärmar och TV-apparater på upp till 30" och har enkla höjd- och
vinkeljusteringar. Du kan luta, vrida och rotera skärmen för att enkelt hitta den perfekta
visningspositionen.
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Spara utrymme genom att väggmontera din platta skärm

Denna kraftiga monteringsarm hjälper dig spara utrymme på ditt skrivbord genom att säkert
väggmontera en datorskärm eller platt TV, upp till 30". Den är idealisk för många olika
kontorsapplikationer, som till exempel vård- och finansmiljöer där du kanske vill dela skärmen med
patienter, klienter, eller andra besökare. Den väggmonterade monitorarmen fungerar också bra i
kontorsmiljöer eller arbetsplatser som är mot en vägg.

Du kan skjuta in skärmen tätt intill väggen för att spara utrymme när du inte arbetar med datorn.

Enkel höjdjustering med ett tryck

Monitorarmen har en gasfjädercylinder som gör det enkelt att höja eller sänka skärmen. Du kan dessutom
justera spänningen för att passa vikten på skärmen så att du när som helst kan ompositionera skärmens
höjd med ett tryck. Enkel höjdjustering med ett tryck gör monitorarmen idealisk för delade arbetsytor
med flera alternerande användare, som till exempel mötesrum på hotell eller styrelserum på kontor.

Lutas och vrids för att hitta den perfekta vinkeln

Den ledade armen med alla rörelser gör det enkelt att hitta rätt vinkel. Bara luta eller vrid skärmen för att
dela den när du samarbetar med andra. Den ledade armen stöder även rotation i 360 grader så det är
enkelt att byta från landskaps- till porträttorientering och tillbaka igen.

www.startech.com/se
0201 605 928



Enkel gör-det-själv-installation

Monitorarmen för en skärm gör väggmontering av din VESA-kompatibla skärm snabb och enkel. Den
kräver minimal montering och har ett inbyggt vattenpass som hjälper dig placera armen upprätt när du
monterar den på väggen. Monteringen gör det även enkelt att fästa eller ta bort skärmen och så har den
inbyggd kabelhantering för att hålla dina kablar i ordning.

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

Användning

• Frigör skrivbordsyta i företags-, butiks-, industri- eller kontorsmiljöer
• Dela skärmen med klienter för enkelt samarbete i kontorsmiljöer som

till exempel inom sjukvård, finans eller mäkleri
• Idealisk för delade arbetsplatser med flera användare som till

exempel mötesrum på hotell eller styrelserum på kontor
• Skapa utrymme i hemmakontoret

Funktioner

• Montera din skärm på en vägg för att spara utrymme
• Stöder platta skärmar på 12" till 30" (LCD-, LED- och plasma-TV-

apparater och datorskärmar)
• Skjuts tätt intill väggen när den inte används
• Med ledade armar med alla rörelser kan du enkelt samarbeta genom

att justera skärmens vinkel för att dela den med andra
• Höjdjustering med ett tryck med gasfjäderarm
• Enkel montering och avmontering av skärm
• Enkel gör-det-själv-installation med inbyggt vattenpass
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Warranty 5 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Kabelhantering Ja

Ledad Ja

Monteringsalternativ Väggmontering

Väggmonterbar Ja

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda Inbyggt vattenpass Ja

Lutning +90° / -65°

Maximal armförlängning 620 mm [24.4 in]

Maximal höjd 300 mm [11.8 in]

Maximal skärmstorlek 30in

Panorering 180°

Skärmrotation 360°

Viktkapacitet 9 kg [19.9 lb]

Utseende Färg Svart

Produktbredd 11.5 cm [4.5 in]

Produkthöjd 10.8 cm [4.3 in]

Produktlängd 62 cm [24.4 in]

Produktvikt 2 kg [4.3 lb]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 2.5 kg [5.5 lb]

Package Height 14.8 cm [5.8 in]

Package Length 47.2 cm [18.6 in]

Package Width 20.4 cm [8 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - fjäderarm

1 - skydd

1 - väggplatta

1 - M5 insexnyckel

1 - M6 skruv

2 - 6,3x65 mm skruvar

4 - M4x12 mm skruvar

www.startech.com/se
0201 605 928



4 - M4x25 mm skruvar

2 - ankare

2 - Brickor

4 - Brickor

1 - buntband

1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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