
Monitorarm voor 4 schermen - verstelbaar - stevig
stalen frame
Product ID: ARMQUAD

Maak waardevolle ruimte vrij door vier schermen aan één basis te monteren, zodat u uw schermen boven
uw bureau, werkstation of tafel kunt ophangen. Deze stevige aan een bureau te monteren monitor arm
voor vier schermen is gemaakt van sterk staal en houdt alle vier schermen veilig op hun plaats voor een
indrukwekkende en productieve werkomgeving.
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Verhoog uw productiviteit én bespaar ruimte

Creëer het ultieme werkstation door vier schermen aan één basis te monteren, die veilig aan uw bureau,
tafel of een ander oppervlak kan worden bevestigd. U kunt tegelijkertijd meerdere schermen bekijken en
zo efficiënt werken en tegelijkertijd ruimte vrijmaken. 

De monitor arm voor vier schermen biedt grotere productiviteit bij talrijke kantoor- en commerciële
toepassingen, zoals bankieren en financiën, waarbij u documenten kunt vergelijken en data effectiever
kunt analyseren. Deze arm is ook ideaal voor softwareontwikkelaars, programmeurs, CAD-ontwerpers en
vele andere professionals. U kunt ook een interactieve digital signage schermen creëren voor de
communicatie met uw klanten of medewerkers.

Robuust stalen design

Met zijn sterke robuust stalen constructie houdt de monitor arm voor vier schermen uw schermen veilig
op hun plaats. Elke arm ondersteunt een plat scherm van 330 tot 686 mm (13 tot 27 inch) en een
gewicht tot 8 kg. 

Verstel uw schermen voor de ideale kijkhoek

U kunt uw schermen in de ideale positie en kijkhoek zetten, omdat u deze +30° tot -30° kunt draaien en
kantelen. De monitor arm voor vier schermen kan soepel en probleemloos worden gekanteld,
waardoor schitteringen op het scherm worden verminderd en de ideale kijkhoek eenvoudig kan worden
ingesteld. Voor een nauwkeurige instelling biedt de monitor arm microverstellingen waardoor u uw
schermen perfect op elkaar kunt afstemmen.
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Eenvoudige installatie

De monitor arm ondersteunt vier voor VESA-montage geschikte schermen en kan eenvoudig met de
bureauklem of via het doorvoergat worden geïnstalleerd. Om de kabels netjes aan het zicht te kunnen
onttrekken, worden bij de monitor arm voor vier schermen kabelbeheerklemmen geleverd waarmee u uw
werkstation netjes kunt houden.

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

Toepassingen

• Monteer vier schermen om data-analyses te vergemakkelijken in
commerciële omgevingen zoals banken en financiële instellingen en
beheercentra

• Verhoog de productiviteit, ideaal voor softwareontwikkelaars,
programmeurs en CAD-ontwerpers

• Maak indrukwekkende digital signage schermen

Eigenschappen

• Monteer vier schermen (2x2) boven uw bureau of tafel om ruimte vrij
te maken

• Robuuste stalen constructie houdt schermen veilig en waterpas,
zonder doorbuigen

• Elke arm ondersteunt een scherm van 330 tot 686 mm (13 tot 27
inch) en een gewicht tot 8 kg

• Schermen op ooghoogte met microafstelling
• Volledige 360° rotatie voor staande of liggende stand van scherm
• Draait en kantelt +30° tot -30° voor een optimale kijkhoek
• Bureauklem en doorvoergat-bevestiging, met kabelbeheerklemmen
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Warranty 5 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 4

Kabelbeheer Ja

Montage-opties Bureau- doorvoergatklem

Scharnierend Nee

VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm

100x100 mm

Wandmonteerbaar Nee

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

Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]

Kantelen + 30° / - 30°

Maximale schermgrootte 27in

Maximumhoogte 723 mm [28.5 in]

Minimale schermgrootte 13"

Schermrotatie 360°

Zwenken / draaien +30° / -30°

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 11.5 cm [4.5 in]

Gewicht product 7.6 kg [16.7 lb]

Hoogte product 82.8 cm [32.6 in]

Kleur Zwart

Lengte product 83.5 cm [32.9 in]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Package Height 12.7 cm [5 in]

Package Length 38.2 cm [15 in]

Package Width 47.9 cm [18.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 9.2 kg [20.4 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 4 - monitor armen

4 - VESA monitor bevestiging

1 - onderste stang
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1 - bovenste stang

1 - stangverbinding

4 - kabelbeheerklemmen

4 - einddoppen

4 - duimschroeven

1 - Bureauklem

1 - 3 mm inbusschroef

1 - 5 mm inbussleutel

16 - M4x14 mm schroeven

16 - M5x14 mm schroeven

16 - Onderlegringen

1 - doorvoetgatkraag

1 - Doorvoertuleplaat

5 - anti-slip pads

1 - Handleiding

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