
Monitorstandaard met lade - in hoogte verstelbaar
Product ID: MONSTADJD

Stel uw scherm in op ooghoogte voor een comfortabelere kijkhoek én bespaar bureauruimte. U kunt deze
stevige in hoogte verstelbare monitor standaard op uw bureau of tafel zetten, voor schermen tot 32 inch
en een gewicht tot 10 kg. De standaard bestaat uit stapelbare kolommen die netjes op uw bureau of tafel
staan, zodat er voldoende ruimte overblijft onder uw scherm voor een kleine laptop. Deze verhoging heeft
zelfs een lade waarin kantoorbenodigdheden kunnen worden opgeborgen.

Stel uw scherm in de gewenste hoogte in

Creëer een werkplek die optimaal aan uw behoeften voldoet. Deze monitorstandaard bestaat uit
modulaire kolommen, gemaakt van stapelbare componenten die eenvoudig in elkaar vastklikken om de
schermstandaard te verhogen of te verlagen. U kunt de kolommen altijd aanpassen om de hoogte van de
standaard opnieuw in te stellen.
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Maximaliseer uw bureauruimte en houd uw werkplek netjes

Dankzij de monitor standaard kunt u in een nette werkomgeving werken. Onder de standaard, tussen de
kolommen, is er voldoende ruimte voor een kleine laptop. En in de handige lade kunt u pennen en andere
kleine kantoorbenodigdheden opbergen. Aan de voorkant is er zelfs een richel waar u de meeste tablets
en telefoons in kunt plaatsen, zodat u uw belangrijke apparaten altijd bij de hand hebt als u het nodig
heeft.

Eenvoudige installatie

De monitor standaard kan eenvoudig in elkaar worden gezet, zodat u in een mum van tijd aan de slag
kunt. De antislip-onderkant van de kolommen beschermt uw werkblad tegen krassen of schuren en zorgt
ervoor dat uw scherm tijdens het werken veilig wordt ondersteund. Met het geïntegreerde kabelbeheer
kunt u uw kabels netjes uit het zicht houden.

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

Toepassingen

• Creëer een meer ergonomische, georganiseerde werkplek in kantoren
en cubicles

• Verbeter uw thuiskantoor door de bureauruimte maximaal te
benutten en uw dagelijks werk comfortabeler te maken

Eigenschappen

• In hoogte verstelbare monitorstandaard om op uw bureau te zetten
• Ondersteunt een scherm van 13 tot 32 inch (330 tot 812,8 mm) tot

10 kg
• Met de stapelbare kolommen kunt u de ideale hoogte voor uw

computerscherm kiezen voor ergonomisch comfort
• Modern design met ruimte om een kleine laptop onder de

monitorstandaard te plaatsen
• Lade voor kantoorbenodigdheden maximaliseert bureauruimte
• Richel aan de voorkant voor het neerzetten van de meeste tablets en

telefoons
• Richel aan de zijkant is geschikt voor pennen en andere kleine

kantoorbenodigdheden
• Kolommen voorzien van antislip onderkant
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Warranty 5 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 1

Kabelbeheer Ja

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Draagvermogen 10 kg [22.1 lb]

Hoogte verstelling Ja

Maximale schermgrootte 32in

Minimale schermgrootte 13"

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 43.5 cm [17.1 in]

Gewicht product 1.6 kg [3.4 lb]

Hoogte product 16.8 cm [6.6 in]

Kleur Zwart

Lengte product 33 cm [13 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 90 mm [3.5 in]

Package Length 35.7 cm [14.1 in]

Package Width 46.5 cm [18.3 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.9 kg [4.1 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - standaardoppervlak

8 - kleine verhogers

4 - grote verhogers

1 - Handleiding

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