Skärmhöjarställ - bordsmontering - extra bred 65
cm
Product ID: MNRISERCLMP

Maximera skrivbordets utrymme och höj skärmen för mer bekväm visning med denna skärmhöjare.
Den kläms fast på skrivbordet för att ge mer ledig yta, vilket ger dig en extra bred skärmhylla med ett
minimalt fotavtryck. Den snygga svarta finishen kompletterar din kontorsinredning.

Extra arbetsutrymme
Njut av ett organiserat och trasselfritt arbetsområde med
detta utrymmesbesparande bildskärmsstativ, 65 cm x 26 cm. Den extra breda skärmhyllan ger gott om
utrymme för att hålla skärmen och tillbehör borta från skrivbordsytan. Använd det stora området under
för att lagra ett tangentbord i full storlek och andra föremål för att hålla allt inom räckhåll.

www.startech.com/se
0201 605 928

Stabilt stöd för din bildskärm
Med sin tunga bas och robusta plattform ger klämman på monitorns hylla stabilt stöd för en
enda bildskärm upp till 34 tum, med en maximal viktkapacitet upp till 20 kg.Du kan också
använda monitorstället för att höja din bärbara dator eller skrivare och därigenom frigöra skrivbords- eller
diskutrymme undertill. De integrerade kabelhanteringsluckorna håller kablarna organiserade och ur
synhåll.

Snabb och enkel montering
Skärmshyllan för skrivbordet går snabbt att montera, med en C-klämma som enkelt fästs på
skrivbordsytor med upp till 33 mm tjocklek. Det erbjuder en utmärkt platsbesparande lösning utan att
permanent förändra skrivbordet eller skrivbordsytan.
MNRISERCLMP täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning
•
•

Maximera det användbara skrivbordsutrymmet på kontor, öppna
kontorslandskap och kommersiella utrymmen
Förbättra din arbetsstations ergonomi genom att höja din bildskärm

•

för bekväm visning
Höj din skrivare och frigör skrivbords- eller diskutrymme

Funktioner
•
•
•
•
•

Frigör utrymme på skrivbordet genom att höja din bildskärm 13 cm
från skrivbordet
Stabil hylla klämmer lätt fast på ytkanter som är upp till 33 mm
tjocka, inklusive skrivbord, bord, diskar och andra plana ytor
Stöder datorskärmar upp till 34 tum med en viktkapacitet upp till 20
kg
Extra bred skärmhylla, 65 cm x 26 cm, som håller din datorskärm
och små tillbehör till skrivbordet
Tillhandahåller en platsbesparande lösning utan att permanent
förändra skrivbordet eller skrivbordsytan
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Warranty

5 Years

Hårdvara

Tjocklek på monteringsyta

Skrivbordsklämma: Bordstjocklek upp till 33 mm

Prestanda

Höjdjustering

Nej

Maximal höjd

130 mm [5.1 in]

Maximal skärmstorlek

32in

Viktkapacitet

20 kg [44.2 lb]

Färg

Svart

Produktbredd

650 mm [25.6 in]

Produkthöjd

130 mm [5.1 in]

Produktlängd

260 mm [10.2 in]

Produktvikt

4000.000

Fraktvikt (förpackning)

4250 g [150 oz]

Package Height

14 mm [0.6 in]

Package Length

33 mm [1.3 in]

Package Width

75 mm [3 in]

Ingår i paketet

1 - Bildskärmsplattform

Utseende

Förpackning

Vad det är i lådan

2 - Monteringsdelar för skrivbordsklämmor
1 - insexnyckel
4 - Skruvar
4 - Brickor
1 - snabbstartsguide
Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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