
Triple monitor arm - bureau monteerbaar
Product ID: ARMTRIO

Creëer het ultieme ergonomische werkstation en maak ruimte vrij op uw bureau met deze aan een bureau
te bevestigen drievoudige monitor arm. U kunt drie computerschermen (elk tot 24 inch) installeren en een
surround sound omgeving creëren voor maximale productiviteit.

Meer comfort en productiviteit

Vergroot uw productiviteit en werk comfortabel met een configuratie met meerdere schermen. De
drievoudige monitor arm ondersteunt drie schermen, van elk 13" tot 24". Verander de positie van uw
schermen met 360° rotatie en + 30°/-30° kantelen voor elk scherm. 

Kies een liggend of staand schermformaat afhankelijk van uw werkomgeving. U kunt drie schermen in
liggend formaat installeren om een gebogen 'surround effect' of cockpit te creëren voor een comfortabele
weergave. Deze configuratie is ideaal voor het bewerken van video's of foto's of het werken met meerdere
documenten. Voor applicaties zoals webdesign of codering, kunt u een andere configuratie kiezen,
bijvoorbeeld het middelste scherm in liggend formaat en de twee buitenste schermen in staand formaat.
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Gereedschapsloze hoogteverstelling 

Pas de schermhoogte zonder gereedschap aan. Om de schermhoogte aan te passen, hoeft u alleen de
verstelknop te verdraaien, waardoor alle drie schermen op dezelfde hoogte blijven. 

Sterke stalen constructie

Deze voor VESA-montage geschikte monitor standaard voor drie schermen is gemaakt van sterk en
duurzaam staal en ondersteunt drie aparte computerschermen tot 24", met een gewicht tot 8 kg
per scherm. De drievoudige monitor arm werkt met voor VESA-montage geschikte schermen (75x75,
100x100). 

Eenvoudige installatie

De drievoudige monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de meegeleverde bureauklem of
doorvoergatbevestiging. Bovendien worden kabelbeheerklemmen meegeleverd.

De ARMTRIO wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Verbeter de ergonomie van werkstations in commerciële en zakelijke
omgevingen en in uw thuiskantoor

• Maak een configuratie met drie schermen met een bureauklem of
doorvoergatbevestiging

• Ideaal voor klantenservice, financiële analyses, webdesign, gaming,
bewerken van foto's en nog vele andere toepassingen

Eigenschappen

• Bespaar ruimte door drie voor VESA-montage geschikte schermen,
elk tot 24", te monteren

• Scharnierarmen met microverstelling waarmee u een surround effect
kunt creëren

• Robuust stalen constructie ondersteunt een gewicht van 8 kg per
scherm

• Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie
ondersteunt de arm extra brede schermen tot 72,9 cm/28,7")

• Ideale kijkhoek met 360° rotatie en +30°/-30° kantelen
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Warranty 5 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 3

Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 80 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Kabelbeheer Ja

Montage-opties Bureau- doorvoergatklem

scharnierend Ja

VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm

100x100 mm

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]

Hoogte verstelling Ja

Kantelen + 30° / - 30°

Maximale armverlenging 1412 mm [55.6 in]

Maximale schermgrootte 24in

Maximumhoogte 363 mm [14.3 in]

Minimale schermgrootte 13"

Schermrotatie 360°

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 1.4 m [4.6 ft]

Gewicht product 6.2 kg [13.7 lb]

Hoogte product 54.8 cm [21.6 in]

Lengte product 11 cm [4.3 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 12.4 cm [4.9 in]

Package Length 65.3 cm [25.7 in]

Package Width 28 cm [11 in]

Verzendgewicht (verpakt) 7.5 kg [16.6 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - linker monitor arm

1 - rechter monitor arm

1 - dwarsbalk

2 - armdoppen
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1 - stang

1 - Bureauklem

2 - Einddoppen

2 - VESA monitor bevestiging

1 - doorvoetgatkraag

1 - doorvoergat plaat

5 - Anti-slip pads

4 - kabelbeheerklemmen

2 - duimschroeven

1 - 3 mm inbussleutel

1 - 5 mm inbussleutel

12 - M4x14 mm schroeven

12 - M5x14 mm schroeven

12 - onderlegringen

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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