
Monitor arm - bureausteun - robuust staal
Product ID: ARMPIVOTV2

Geniet van extra bureauruimte en zet uw scherm in een comfortabele kijkhoek. Gemaakt van
hoogwaardig staal, deze monitor arm biedt de mogelijkheid aan om beeldschermen tot wel 34” (80 cm)
gemakkelijk boven uw bureau of aan een ander werkoppervlak op te hangen.
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Werk comfortabel én maak bureauruimte vrij

Maak bureauruimte vrij én creëer een ergonomische werkplek. Deze eenvoudige, maar robuuste single
monitor arm ondersteunt schermen tussen 13" en 34" met  een maximum gewicht van 8 kg.

Eenvoudig langs de stang in hoogte verstelbaar

U kunt ook de hoogte van uw scherm aanpassen door de monitor arm langs de verticale stang in de door
u gewenste stand te verschuiven, tot maximaal 443 mm, waardoor nek- en oogbelasting worden
verminderd.

Pas uw schermpositie aan

Roteer, kantel, en draai gemakkelijk om de juiste schermstand en de perfecte kijkhoek te bepalen.

Robuuste stalen constructie

De sterke monitor arm is gemaakt van staal voor duurzame prestaties. Het oppervlak heeft een
poedercoating om krassen te helpen voorkomen.

Eenvoudige en flexibele installatie

Met de aan een bureau vast te klemmen monitor arm kunt u uw voor VESA-montage geschikt scherm
eenvoudig boven uw bureau plaatsen, met behulp van de meegeleverde C-klem of via een doorvoergat. 
Dankzij het afneembare VESA-paneel kunt u uw scherm gemakkelijk bevestigen en dan gewoon op de
arm schuiven. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd
waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMPIVOTV2 heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Bevestig een scherm aan een bureau, tafel of werkblad om ruimte te
besparen in commerciële omgevingen

• Creëer een nog ergonomische werkplek op kantoor
• Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of

coding

Eigenschappen

• Aan een bureau te bevestigen monitor arm ondersteunt schermen tot
wel 34" (686 mm) met een maximum gewicht van 8 kg

• Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie
ondersteunt de arm extra brede schermen tot 71,1 cm/28")

• Langs de stang in hoogte verstelbaar tot 440 mm
• Dankzij de afneembare VESA-montageplaat kunt u uw scherm

gemakkelijk bevestigen
• Sterke stalen constructie en gemakkelijke installatie met afneembare

VESA-montageplaat
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Warranty 5 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 1

Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Kabelbeheer Ja

Montage-opties Bureau- doorvoergatklem

VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm

100x100 mm

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Hoogte verstelling Ja

Kantelen + 45° / - 45°

Maximale armverlenging 88 mm [3.5 in]

Maximale schermgrootte 34"

Maximumhoogte 443 mm [17.4 in]

Minimale schermgrootte 13"

Schermrotatie 360°

Zwenken / draaien 180°

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte,
gebogen en extra brede schermen, met een
maximumgewicht van 8 kg. Als u een extra breed scherm
in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm een
maximumbreedte van 71 cm (28").

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 54.8 cm [21.6 in]

Gewicht product 2.4 kg [5.2 lb]

Hoogte product 14.8 cm [5.8 in]

Kleur Zwart

Lengte product 11.4 cm [4.5 in]

Type behuizing Staal en kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 11.2 cm [4.4 in]
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Package Length 12.8 cm [5 in]

Package Width 49.3 cm [19.4 in]

Verzendgewicht (verpakt) 3.1 kg [6.8 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - VESA monitor bevestiging

1 - VESA stangklem

1 - stang

3 - stangschroeven

1 - Bureauklem

1 - doorvoergat plaat

1 - doorvoetgatkraag

1 - kabel management klem

5 - Anti-slip pads

1 - duimschroef

1 - 4 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

4 - M4x12 mm schroeven

4 - M4x16 mm schroeven

4 - M5x12 mm schroeven

4 - M5x16 mm schroeven

4 - afstandsringen

4 - onderlegringen

1 - Handleiding

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