Muurbeugel voor VESA monitor of platte tv aluminium
Product ID: ARMWALL

Monteer uw computerscherm of platte tv aan de wand om ruimte op uw bureau of tafel vrij te maken.
Deze aan de wand monteerbare monitor beugel ondersteunt schermen tot 27 inch. Hij draait en kantelt en
biedt zo de flexibiliteit om precies de juiste schermhoek in te stellen.

Bespaar ruimte door uw platte scherm aan de wand te monteren
Met deze muurbeugel kunt u ruimte op uw bureau of tafel besparen, door een computerscherm of LED /
LCD tv van 13 tot 27 inch (330 tot 686 mm) en een gewicht tot 15 kg veilig te monteren. De muurbeugel
is ideaal voor vele verschillende toepassingen, inclusief vergaderruimtes, zorg- of financiële instellingen
en is ook prima geschikt voor kantoren of werkruimtes met een wand of muur.
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Stel uw schermstand gemakkelijk in
De aan de wand monteerbare monitorbeugel maakt het gemakkelijk om uw schermstand te veranderen,
zodat u comfortabeler kunt werken. De beugel draait +45° / - 45°, waardoor u uw scherm gemakkelijk
naar links of rechts kunt verplaatsen. Deze muurbeugel kantelt ook +45° / - 45°, zodat u uw schermhoek
omhoog of omlaag kunt veranderen.

Eenvoudige installatie
De aluminium muurbeugel is voorzien van een inhaaksysteem voor eenvoudige installatie. Om uw
werkplek netjes te houden, wordt bij de monitorbeugel een kabelklem geleverd waarmee u de kabels
netjes buiten het zicht kunt houden.
De ARMWALL wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Maak bureau- of tafelruimte vrij, b.v. in zakelijke, commerciële,
industriële of kantooromgevingen
Monteer een computerscherm of platte tv aan de wand, b.v. in

•
•

vergaderruimtes, zorg- of financiële instellingen
Ideaal in kantoren en op werkplekken met een wand of muur
Maak ruimte vrij en werk comfortabeler in thuiskantoren

Features
•
•
•
•
•

Monteer uw beeldscherm of platte tv aan de wand om ruimte te
besparen en uw scherm gemakkelijk met anderen te delen
Draait +45° / -45° voor een flexibele kijkhoek
Kantelt tot +45° / - 45°, zodat u uw kijkhoek eenvoudig kunt
instellen
Eenvoudige installatie met inhaaksysteem
Kabelbeheer
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Hardware

Warranty

5 Years

Aantal ondersteunde schermen

1

Kabelbeheer

Ja

Montage-opties

Wandmonteerbaar

Scharnierend

Nee

VESA gatenpatroon(/-patronen)

50x50
75x75 mm
100x100 mm

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

Draagvermogen

33.2 lb [15 kg]

Fits Curved Display

Ja

Fits UltraWide Displays

Ja

Hoogte verstelling

Nee

Kantelen

+ 45° / - 45°

Maximale schermgrootte

34"

Minimale schermgrootte

13"

Schermrotatie

0°

Zwenken / draaien

+45° / -45°

Breedte product

4.5 in [11.4 cm]

Gewicht product

9.6 oz [272 g]

Hoogte product

21.7 in [55 cm]

Kleur

Zwart

Lengte product

4.5 in [11.4 cm]

Type behuizing

Aluminium

Package Height

2.4 in [62 mm]

Package Length

5.3 in [13.5 cm]

Package Width

4.8 in [12.2 cm]

Verzendgewicht (verpakt)

15.1 oz [427 g]

Meegeleverd

1 - monitor arm

1 - inbussleutel
1 - sleutel
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4 - M4x14 mm schroeven
4 - M5x14 mm schroeven
4 - Onderlegringen
2 - Schroeven
2 - wandschroeven
1 - Handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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