
Väggracksarm för två skärmar - Svängbar
Product ID: ARMDUALWALL

Väggmonteringsrack för dubbla bildskärmar som frigör utrymme och ger en proffsig bildskärmsmontering.
Dina två bildskärmar rör sig samtidigt för att hållas i linje. Dra enkelt ut armen för att justera skärmarna
till önskat läge, eller skjut tillbaks dem intill väggen när de inte används. Luta, sväng och rotera dina
skärmar för optimal vy.

Väggmontera två skärmar i perfekt samspel

Enkel väggmontering med detta väggrack för dubbla skärmar, perfekt för affärs- och kontorsmiljöer
såsom finanscentra och sjuk- och hälsovårdsmottagningar. Båda skärmarna monteras på samma arm så
att de alltid rör sig unisont och i linje.

Rackarmen kan sträckas ut upp till 585 mm från väggen för bästa möjliga skärmvisibilitet. Armen kan
skjutas in till endast 165 mm från väggen för hållas ur sikt eller när skärmarna inte används.
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Ställ in dina skärmar enligt önskad vy

Ändra skärmarnas läge och vinkling enligt behov. Skärmarna kan svängas upp till 180° och vändas upp till
360° för stående eller liggande läge. Skärmarna kan också lutas från -15° till + 15° för minskade reflexer
och behagligare tittande

Kraftig stålkonstruktion

Väggracket är av stål och kan bära två bildskärmar som väger upp till 5 kg vardera. Detta innebär en
säker montering av bildskärmar på upp till 24 tum.

ARMDUALWALL täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

www.startech.com/se
0201 605 928



Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Montera två bildskärmar i ett kundinriktat område som tex. sjuk- och
hälsovårdsmottagningar, hotell eller finanscenter

• Montera två skärmar i lobbyn eller mötesrummet
• Väggmontera dina bildskärmar för att frigöra skrivbordsutrymme
• Frigör utrymme i ditt hemmakontor genom att väggmontera dubbla

skärmar

Funktioner

• Väggmontera två 15- till 24-tumsskärmar för att spara utrymme
• Justera dina bildskärmar samtidigt så att de hålls i linje
• Rackarmen kan sträckas ut upp till 585 mm, eller dras tillbaka till

165 mm från väggen för att synas mindre
• Kraftig stålkonstruktion
• Svänger upp till 180° för optimal vy
• Luta skärmen från -15 ° till + 15 ° för att minska reflexer och göra

tittandet behagligare
• Rotera dina bildskärmar upp till 360° för landskaps- eller porträttvy
• Tål skärmar på upp till 5 kg
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Warranty 2 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 2

Inpassning Horizontal

Monteringsalternativ Väggmontering

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda Lutning + 15° / - 15°

Maximal armförlängning 585 mm [23 in]

Maximal skärmstorlek 24in

Minsta displaystorlek 15in

Skärmrotation 360°

Viktkapacitet 5 kg [11.1 lb]

Vridning/pivotering 180

Utseende Produktbredd 70 mm [2.8 in]

Produkthöjd 183.5 mm [7.2 in]

Produktlängd 640 mm [25.2 in]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 4 kg [8.7 lb]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - väggplatta

2 - rackarmar

2 - VESA-skärmmonteringar

1 - tvärstång

1 - rackhätta

8 - M4x12 mm skruvar

8 - M4x30 mm skruvar

8 - Brickor

1 - insexnyckel

2 - klämmor för kabelhantering

1 - rackarmshållare

3 - M8x16 mm skruvar

3 - rackarmsbrickor

2 - rackarmshättor

1 - väggplattshållare
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1 - vattenpass

4 - M8x60 mm-skruvar

4 - betongankare

4 - Brickor

2 - plastskydd

1 - tvärslåhållare

1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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