
Skärmhöjare - låda - höjdjusterbar
Product ID: MONSTADJD

Höj skärmen till ögonnivå för bekvämare visning och spara skrivbordsyta. Du kan ställa detta stabila
höjdjusterbara skärmstativ på ditt skrivbord eller bord för att hålla en skärm på upp till 32" och upp till
10 kg. Det har stapelbara kolumner som står på skrivbordet eller bordet och ger rum åt en liten bärbar
dator under. Det har till och med en låda för kontorsmaterial.

Justera skärmen till önskad höjd

Skapa en arbetsstation som fungerar bäst för dina behov. Denna skärmhöjare har modulära kolumner
som består av stapelbara komponenter som enkelt trycks ihop för att höja eller sänka höjden på
skärmstativet. Du kan ställa om kolumnerna när som helst för att omjustera stativets höjd.

Maximera skrivbordsyta och minska stök

Skärmstativet gör det enkelt att arbeta utan stök. Under stativet, mellan kolumnerna finns det gott om
rum för en liten bärbar dator. En praktisk låda ger dig utrymme att placera pennor och annan
kontorsutrustning. Det finns även en fack på framsidan för surfplattor och telefoner så att dina viktiga
enheter är nära till hands när du behöver dem.
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Enkel setup

Skärmstativet är enkelt att sätta ihop så att du kommer igång på nolltid. Kolumnernas halkfria bas
skyddar din arbetsyta från rispor och märken och ser till att skärmen står säkert när du arbetar. En
inbyggd kabelhanterare drar kablarna för att hålla dem ur synhåll.

MONSTADJD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Skapa en mer ergonomisk, trasselfri arbetsplats i kontorsmiljöer och
arbetsbås

• Förbättra ditt hemmakontor genom att maximera skrivbordsytan och
komforten

Features

• Höjdjusterbart skärmstativ står stabilt på skrivbordet
• Stöder en skärm på 13"-32" (330-812,8 mm) och upp till 10 kg
• Stapelbara kolumner ger dig idealisk höjd för din dator för

ergonomisk komfort
• Aktuell design med utrymme mellan kolumner för en liten bärbar

dator
• Låda för utrustning maximerar skrivbordsytan
• Fack på framsidan för surfplattor och telefoner
• Skåra på sidan håller pennor och annan liten kontorsutrustning
• Halkfri kolumnbas
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Warranty 2 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Främre dörr Av plast

Väggmonterbar Nej

Prestanda Höjdjustering Ja

Maximal skärmstorlek 32in

Minimum Display Size 13"

Viktkapacitet 22.1 lb [10 kg]

Utseende Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktbredd 13 in [330 mm]

Produkthöjd 6.6 in [168 mm]

Produktlängd 17.1 in [435 mm]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 0 lb [0 kg]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - stand surface

8 - små höjare

4 - stora höjare

1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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