
Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för
bärbar dator - ledad i alla riktningar
Product ID: ARMUNONB

Med denna monitorarm kan du skapa en bekväm och kostnadseffektiv arbetsplats med dubbla skärmar
med din bärbara dator som sekundär skärm. Den har ett inbyggt stativ som lyfter din bärbara dator från
skrivbordet för att sömlöst placera den i linje med din andra skärm.

Skapa en konfiguration med dubbla skärmar med din bärbara dator som en
sekundär skärm

Integrera din bärbara dators skärm för ökad produktivitet. Med brickan kan du justera höjden på din
bärbara dator så att den är i linje med din skärm, så att du får samma funktionalitet som med en
konfiguration med dubbla skärmar utan att behöva köpa en andra skärm.
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Med två skärmar får du den extra skärmyta du
behöver för att förenkla multitasking och
maximera produktivitet. Använder du två skärmar
blir det enklare att ha referensmaterial på en
skärm och samtidigt arbeta på en annan för att
spara tid och slippa bläddra fram och tillbaka
mellan dokument. Dessutom stöder LCD-armen
även enkel landskap till porträtt-skärmrotation för
att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att
behöva skrolla neråt.

Skapa en ergonomisk miljö med dubbla skärmar

Med den flexibla monitorarmen och stativet kan du förlänga, luta och vrida skärmen och den bärbara
datorn med alla rörelser längs flera axlar med fjäderassisterade höjdjusteringar för enkel positionering.
Den gör det enkelt att skapa en ergonomisk arbetsmiljö som är skräddarsydd efter dina specifika behov.

Frigör skrivbordsyta

Med den mångsidiga armen kan du lyfta din bärbara dator och traditionella skärmstativ från skrivbordet.
Det ger dig mer skrivbordsyta för extra hårdvara eller för fysiska uppgifter som till exempel skriva utkast
eller läsa pappersdokument.

Monitorarmen är perfekt för mindre arbetsmiljöer, som bås, eftersom den ger allt du behöver på en
mindre yta.

Och genom att kombinera armen med en skärm, bärbar dator, dockningsstation, mus och ett tangentbord
kan du bekvämt installera dig vid en hot desk på kontoret och enkelt återskapa samma konfiguration
hemma. Den är perfekt för resande affärsmän och användare som hela tiden är i farten.

Monitorarmen stöder en skärm på 15-27" på upp till 8 kg och har kabelhanteringsklämmor för att hålla
allt i ordning. Det inbyggda stativet för bärbara datorer stöder dessutom en viktkapacitet på 8 kg och har
egna inbyggda kabelhanteringsklämmor.  

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

Användning

• Montera en skärm och en bärbar dator på kanten av skrivbordet med
många justeringsalternativ

• Integrera skärmen på din bärbara dator med din andra skärm för att
skapa en arbetsmiljö med dubbla skärmar

• Höj skärmen och din bärbara dator högt över skrivbordet för
idealiska vinklar

• Rotera skärmen till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

• Optimera skrivbordsytan genom att lyfta skärmen och den bärbara
datorn från skrivbordet

• Återskapa en konfiguration med dubbla skärmar genom att integrera
din bärbara dator som en sekundär skärm

• Arbeta bekvämare med problemfria skärmjusteringar
• Stöder en skärm på 15-27" (8 kg)
• Stöder en bärbar dator på upp till 8 kg
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Warranty 5 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Ledad Ja

Monteringsalternativ Skrivbordsklämma

Väggmonterbar Nej

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda Laptop Arm Extension 381 mm [15 in]

Lutning -90° / +85°

Lutning på bricka för bärbara
datorer

90° tilt from horizontal to vertical

Maximal armförlängning 558.7 mm [22 in]

Maximal skärmstorlek 27in

Minsta displaystorlek 15in

Skärmrotation 360°

Tjocklek på monteringsyta 90 mm

Viktkapacitet 8 kg [17.6 lb]

Vridning/pivotering 180° för skärmen

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. Den maximala förlängningen på brickarmen för bärbara
datorer mäts från pålen till brickans mitt.

Utseende Bredd på bricka för bärbara datorer 320 mm [12.6 in]

Färg Svart

Höjd på bricka för bärbara datorer 240 mm [9.4 in]

Kabinettyp Aluminium

Produktbredd 30 cm [11.8 in]

Produkthöjd 20 cm [7.9 in]

Produktlängd 0.000

Produktvikt 2.8 kg [6.1 lb]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 6 kg [13.3 lb]

Package Height 15.2 cm [6 in]

Package Length 47.9 cm [18.9 in]

Package Width 34 cm [13.4 in]
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Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - vridarm

1 - Förlängningsarm

1 - bricka för bärbar dator

1 - fjäderarm

1 - påle och klämma

4 - M4x12 skruvar

4 - M4x30 skruvar

4 - M5x12 skruvar

1 - M6x25-skruv

4 - M5-muttrar

1 - M3 insexnyckel

1 - M5 insexnyckel

4 - Brickor

1 - höjdjusteringsring

1 - kabelhanteringsklämma (påle)

2 - kabelhanteringsklämma (arm för bärbar dator)

4 - gummidynor

1 - plastskydd

1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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