Monitor verhoger - staal en aluminium - hoogte
verstelbaar
Product ID: MONSTND

Creëer een meer ergonomische werkruimte. Met deze sterke en stevige in hoogte verstelbare
monitorverhoger kunt u uw scherm boven het bureau plaatsen voor een meer comfortabele kijkhoek en
om nekpijn te voorkomen. Zijn aantrekkelijke zilveren en zwarte design versterkt de esthetische
uitstraling van uw werkruimte en zorgt voor meer opslagruimte eronder.

In hoogte verstelbaar voor een aangepaste kijkhoek
Zet uw scherm in een hogere positie. U kunt de hoogte van de in hoogte verstelbare monitorstandaard
eenvoudig en in drie verschillende hoogten aanpassen: 12,5, 15 of 17,5 cm boven het bureau.
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Stabiele ondersteuning van uw scherm
Met een robuust 27 x 41 cm stalen oppervlak en een aluminiumbasis biedt de in hoogte verstelbare
schermverhoger stabiel platform voor een scherm tot 32 inch met een maximumgewicht van 10 kg. U
kunt het ook voor uw laptop gebruiken. De poten hebben een antislipcoating voor een sterk houvast en
beschermen uw bureauoppervlak tegen krassen en deuken. Hij is ideaal voor vele verschillende
bureauoppervlakken inclusief glas.

Maak ruimte vrij
Maximaliseer uw werkruimte en creëer een netjes georganiseerde omgeving. Bewaar uw muis, telefoon
en andere voorwerpen onder de standaard zodat ze uit het zicht, maar niet buiten handbereik zijn. U kunt
de verstelbare monitorstandaard ook gebruiken om uw printer hoger te plaatsen om zo ruimte op uw
bureau of werkblad onder de printer vrij te maken. De geïntegreerde kabelgoten houden kabels goed
georganiseerd en uit het zicht.

Vrijwel geen montage vereist
Door de snelle en eenvoudige installatie bent u met de in hoogte verstelbare monitor verhoger weer snel
aan werk.
De MONSTND wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Creëer een meer ergonomische, georganiseerde werkplek in kantoren
en cubicles
Verbeter uw thuiskantoor door uw scherm hoger te plaatsen en zo
bureauruimte vrij te maken
Zet uw printer hoger om ruimte op uw bureau of werkblad vrij te
maken

Features
•
•
•
•
•

Voorkom nekpijn door uw scherm op een comfortabele kijkhoogte in
te stellen
U kunt uw scherm in drie hoogten verstellen (12,5, 15 of 17,5 cm)
boven het bureau
Ondersteunt computerschermen tot 32 inch met een maximaal
gewicht van 10 kg
Monitorverhoger met 41 cm x 27 cm oppervlak past gemakkelijk op
uw bureau
Bescherm uw werkoppervlak tegen krassen en deuken met de
rubberen antislippoten
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Hardware

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

Warranty

5 Years

Aantal ondersteunde schermen

1

Kabelbeheer

Ja

Wandmonteerbaar

Nee

Draagvermogen

22.1 lb [10 kg]

Hoogte verstelling

Ja

Maximale schermgrootte

32in

Maximumhoogte

6.9 in [175 mm]

Minimum Height

4.9 in [125 mm]

Breedte product

12 in [30.5 cm]

Gewicht product

7.2 lb [3.3 kg]

Hoogte product

4.9 in [12.5 cm]

Kleur

Zwart & Zilver

Lengte product

15.9 in [40.5 cm]

Type behuizing

Aluminium

Package Height

3.1 in [80 mm]

Package Length

18.1 in [460 mm]

Package Width

13.8 in [350 mm]

Verzendgewicht (verpakt)

132.4 oz [3750 g]

Meegeleverd

1 - Bovenplaat

2 - Bovenste poten
2 - Onderste poten
2 - Hoogteverstelschroeven
4 - M6x10 mm schroeven
1 - 4 mm inbussleutel
1 - verkorte handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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