Skrivbordsmonterad kvadrupel monitorarm - ledad
- kraftigt stål
Product ID: ARMQUAD

Frigör värdefull yta genom montera fyra skärmar på en bas, för att hänga upp din askärmar över
skrivbordet, arbetsstationen eller bordet. Denna stabila skrivbordsmonterade kvadrupla monitorarm är
tillverkad av kraftigt stål och håller alla fyra skärmarna säkert på plats för att skapa en imponerande och
produktiv arbetsyta.
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Förbättra din produktivitet och spara plats
Skapa den ultimata arbetsstationen genom att montera fyra skärmar på en bas som fästs säkert på ditt
skrivbord, bord eller annan yta. Du kan visa flera skärmar samtidigt för att arbeta effektivare och
samtidigt frigöra yta.
Den kvadrupla monitorarmen ger ökad produktivitet i flera kontorsmiljöer och kommersiella situationer,
som till exempel bank och finans, så att du kan jämföra dokument och analysera data effektivare. Den är
även idealisk för mjukvaruutvecklare, programmerare, CAD-designers och många andra yrken. Du kan
även skapa engagerande digitala skyltar för att kommunicera med dina klienter eller medarbetare.

Tålig ståldesign
Med sin kraftiga stålkonstruktion håller den kvadrupla skärmmonteringen dina skärmar säkert och bidrar
till långvarig prestanda. Varje monitorarm stöder en plattskärm på 13"-27" (330-686 mm) och upp till
8 kg.

Justera skärmarna för idealiska vinklar
Du kan justera skärmarnas positioner och vinklar för bekväm visning, med vridning och lutning +30° till 30°. Den kvadrupla skärmmonteringen ger mjuk och enkel lutning så att det är enkelt att minska
bländande ljus och hitta den idealiska vinkeln. För precis placering har monitorarmen mikrojusteringar så
att du kan rada upp dina skärmar perfekt.

Enkel installering
Skärmmonteringen stöder fyra VESA-kompatibla skärmar och är enkel att installera med hjälp av
skrivbordsklämman eller kabelhålsmonteringen. För att hålla kablarna i ordning och ur vägen har den
kvadrupla monitorarmen kabelhanteringsklämmor som håller din arbetsstation städad.
ARMQUAD täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Montera fyra skärmar för att förbättra dataanalyser i kommersiella
miljöer som till exempel banker, finans och kontrollcenter
Öka produktivitet, idealisk för mjukvaruutvecklare, programmera och

•

CAD-designers
Skapa imponerande digitala skyltar

Features
•

Montera fyra skärmar (2x2) utanför ditt skrivbord eller bord för att

•
•
•
•
•
•

frigöra yta
Konstruktion i solitt stål håller skärmarna säkert och plant utan svikt
Varje arm stöder en skärm på 13"-27" (330-686 mm) upp till 8 kg
Mikrojustering av skärmar för plan visning
Full rotation 360° för porträtt- eller landskapsläge
Vrids och lutas +30° till -30° för att justera vinkeln
Montering via skrivbordsklämma och kabelhål med
kabelhanteringsklämmor
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Hårdvara

Warranty

5 Years

# skärmar som stöds

4

Kabelhantering

Ja

Ledad

Nej

Monteringsalternativ

Klämma för skrivbord & kabelhål

Väggmonterbar

Nej

VESA-hålmönster

75x75 mm
100x100 mm

Prestanda

Utseende

Förpackning

Vad det är i lådan

Lutning

+ 30° / - 30°

Maximal höjd

28.5 in [723 mm]

Maximal skärmstorlek

27in

Minsta displaystorlek

13"

Skärmrotation

360°

Tjocklek på monteringsyta

Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Hål för montering av stativ: 10,5-50 mm

Viktkapacitet

17.7 lb [8 kg]

Vridning/pivotering

+30° / -30°

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktbredd

4.5 in [11.5 cm]

Produkthöjd

32.6 in [82.8 cm]

Produktlängd

32.9 in [83.5 cm]

Produktvikt

16.7 lb [7.6 kg]

Fraktvikt (förpackning)

20.4 lb [9.2 kg]

Package Height

5 in [12.7 cm]

Package Length

15 in [38.2 cm]

Package Width

18.9 in [47.9 cm]

Ingår i paketet

4 - monitorarmar
4 - VESA-skärmmonteringar
1 - lägre påle
1 - övre påle

www.startech.com
1 800 265 1844

1 - pålkontakt
4 - klämmor för kabelhantering
4 - ändlock
4 - tumskruvar
1 - Skrivbordsklämma
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
16 - M4x14 mm skruvar
16 - M5x14 mm skruvar
16 - Brickor
1 - kabelhålskrage
1 - Platta för kabelhål
5 - gummidynor
1 - Instruktionsbok
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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