Cubicle monitorbeugel - met micro instelbaarheid
Product ID: ARMCBCLB

Maak waardevolle bureauruimte vrij in uw cubicle werkplek met deze cubicle monitor arm. Hiermee kunt u
een scherm aan uw cubiclewand ophangen zodat uw werkplek meer georganiseerd, comfortabel en
productief blijft.

Sterke stalen constructie
De cubicle monitor arm, gemaakt van staal met een metallic coating, ondersteunt veilig een 17" tot 34"
VESA-montage scherm, met een maximumgewicht van 8 kg.

Maak bureauruimte vrij
De cubiclewand monitor arm helpt u ruimte op uw werkplek vrij te maken en houdt kabels netjes
georganiseerd met het geïntegreerde kabelbeheer.
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Verstelbaar voor de ideale kijkhoek
Stel uw schermhoogte snel in door aan de knop te trekken en het scherm dan in de gewenste hoogte te
schuiven. Tot 12" in hoogte verstelbaar en dus geschikt voor vele verschillende gebruikers.
Voor een aangepaste kijkhoek kunt u uw scherm +/-10° kantelen en +/-10° draaien. De cubicle monitor
arm roteert ook +/-180°, voor liggend of staand formaat.

Schaalbare oplossing
Pas uw werkplek aan door meerdere schermen op te hangen met behulp van diverse cubiclewand monitor
armen om een werkstation met meerdere schermen te creëren. Met de microverstelfunctie kunt u uw
schermen perfect op elkaar afstemmen. En zet uw schermen in de optimale kijkhoek.

Bijna geen montage
De cubiclewand monitor arm kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd. De monitor arm is geschikt
voor de meeste cubicles met een wanddikte van 3,8 tot 8,9 cm. Hij is geoptimaliseerd voor wandhoogtes
van 48,2 tot 76,2 cm boven het bureau.
De ARMCBLB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Maximaliseer uw bureauruimte in werkomgevingen met cubicles
Draai de beeldschermen naar staand formaat, ideaal voor webdesign
en programmeren

•

Hang meerdere schermen aan een cubiclewand om een werkplek met
meerdere schermen te creëren

Features
•

Maximaliseer uw bureauruimte met deze cubicle monitor arm voor

•
•
•
•

schermen van 17 tot 32 inch
Sterke stalen arm ondersteunt een gewicht tot 8 kg
Tot 30 cm hoogteverstelling, plus kantelen, draaien en roteren
Hang meerdere schermen op en lijn deze uit met microverstelling
Verstelbare cubicle monitor arm is geschikt voor de meeste
standaard cubiclewanden
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Hardware

Warranty

0 Years

Aantal ondersteunde schermen

1

Montage-opties

Cubiclewand

Scharnierend

Nee

VESA gatenpatroon(/-patronen)

75x75 mm
100x100 mm

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

Wandmonteerbaar

Nee

Dikte bevestigingsoppervlak

38 mm tot 139 mm

Draagvermogen

17.7 lb [8 kg]

Fits Curved Display

Ja

Fits UltraWide Displays

Ja

Kantelen

+10° / -10°

Maximale schermgrootte

34"

Schermrotatie

+180° / -180°

Zwenken / draaien

+10° / -10°

Breedte product

136.000

Gewicht product

1600.000

Hoogte product

136.000

Kleur

Zilver

Lengte product

510.000

Type behuizing

Staal en kunststof

Package Height

0.000

Package Length

0.000

Package Width

0.000

Verzendgewicht (verpakt)

0 lb [0 kg]

Meegeleverd

1 - Cubicle-bevestiging

1 - EVA schuimmat
1 - Inbussleutel
4 - onderlegringen
4 - afstandsringen
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4 - M4x12 mm schroeven
4 - M4x16 mm schroeven
4 - M5x12 mm schroeven
4 - M5x16 mm schroeven
1 - handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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