
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm -
Tvärstång - Ledad - Stål
Product ID: ARMDUAL2

Arbeta bekvämt medan du sparar utrymme. Denna högfunktionella dubbelmonteringsarm ger dig en
kostnadseffektiv och mångsidig lösning för en ergonomisk arbetsplats. Få ett brett spektrum av rörelse
med den dubbelkopplade tvärstångsdesignen plus lutning, vridning, rotation och höjdjustering. 

Låt din arbetsplats arbeta för dig

Flerskärmsfästet ger dig flexibilitet för en individuell montering. Var och en av de ledade armarna sträcker
sig hela 39,9 cm för att anpassas till dina behov. 

De flexibla dubbla fogarna på armarna ger dig flera alternativ för att placera dina bildskärmar. Du kan
placera dina bildskärmar mot eller från dig och till och med vrida bildskärmarna 180 grader, för att dela
din skärm med andra. Om du väljer, kan du också dra åt fogarna, och göra din installation så stationär
som du vill.
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Tvärstångsdesign Tillverkad av stål

Designen av tvärstången ger ett rent och enkelt utseende samtidigt som bildskärmarna hålls i
linje. Använd mikrojusteringsknappen för att justera dina bildskärmar perfekt.

Tillverkade av stål. Den robusta bildskärmsarmen för två stöder säkert två VESA monterade (75x75, 100
x 100) bildskärmar på upp till 32 tum, med en viktkapacitet på 8 kg per bildskärm.

Hitta en idealisk visningvinkel

Den dubbla skärmarmen gör att du smidigt och enkelt kan justera skärmens position för optimal visning.
Vinkla dina skärmar +45/-45 grader. Rotera +90/-90 grader till vänster eller höger. Vrid dina bildskärmar
till stående eller liggande position med den 360-graders roterande VESA-plattan.

Höjdjusterbara

Justera dina skärmar till önskad höjd. Det dubbla skärmfästet är höjdjusterbart längs den 44,3 cm långa
stolpen.

Enkelt att installera

Flerskärmsfästet är enkelt att installera, med C-klämman för att fästa fästet på kanten av skrivbordet,
bordet eller bänken eller montera den genom ett kabelhål. Den löstagbara VESA-plattan gör det
lätt att fästa eller ta bort din bildskärm. Den inbyggda kabelhanteringen håller dina kablar
ordentligt organiserade. 

ARMDUAL2 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support. 
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Montera två skärmar till ditt skrivbord eller disk med hjälp av
bordsklämman eller hålfästet

• Skapa en dubbelskärmslösning för delade kontorsarbetsstationer
eller för industri- och lagermiljöer

• Rotera skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

• Spara plats genom att montera två bildskärmar på upp till 32 tum
vardera (max vikt 8 kg per skärm)

• Anpassa din inställning med de dubbelledade ledarmarna, plus
höjdjustering längs stolpen på 44,3 cm

• Få perfekt visning med ett brett rörelseområde: +45/-45 graders
lutning, + 90/-90 graders vridbarhet och 360-graders rotation

• Lätt att installera (med en C- eller stativklämma för skrivbord) med
en avtagbar VESA-platta

• Varje arm kan förlängas 39,9 cm
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Warranty 5 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 2

Ledad Ja

Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål

Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-75 mm
Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-75 mm

Väggmonterbar Nej

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda Höjdjustering Ja

Lutning + 45° / - 45°

Maximal skärmstorlek 32in

Maximum Arm Span 399 mm [15.7 in]

Panorering +90° / - 90°

Skärmrotation 360°

Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]

Vridning/pivotering +/- 90° runt stödstolpen
+/- 180° vid axeln
+/- 90° vid armbågen

Utseende Construction Material Stål

Färg Svart

Produktbredd 548 mm [21.6 in]

Produkthöjd 148 mm [5.8 in]

Produktlängd 913 mm [35.9 in]

Produktvikt 4600 g [162.4 oz]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 4800 g [169.4 oz]

Package Height 135 mm [5.3 in]

Package Length 225 mm [8.9 in]

Package Width 448 mm [17.6 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 2 - VESA-fästen

1 - Montering av vridarm

1 - Montering av skrivbordsklämma
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1 - pelare

1 - pelarlock

2 - Kabelklämmor

1 - kabelhål basplatta

2 - Mikrojusteringsknappar

2 - Skruvar till mikrojusteringsknappar

5 - gummidynor

3 - Monteringsskruvar för pelaren

1 - Platta för kabelhål

1 - 3 mm insexnyckel

1 - 4 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

8 - M4 x 12 mm skruvar

8 - M4 x 16 mm skruvar

8 - M5 x 12 mm skruvar

8 - M5 x 16 mm skruvar

8 - Brickor

16 - Brickor

4 - Vridarm kabelclips

1 - Användarhandbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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