
CPU houder - verstelbare computer muurbeugel
Product ID: CPUWALLMNT

Deze verstelbare CPU-houder is een uitstekende oplossing om ruimte te besparen en de levensduur van
uw apparatuur te verlengen. Door uw computertoren aan de wand te hangen, voorkomt u dat stof en vuil
in uw computer terechtkomen.

Organiseer uw werkplek

Deze wandmonteerbare computerhouder maakt vloer- en bureauruimte vrij, zodat u zich kunt richten op
wat belangrijk is. Het robuuste zwarte metalen frame is sterk en betrouwbaar, zodat uw computer
gegarandeerd veilig is bevestigd.

Geschikt voor uw computer

Dankzij de verstelbare basis van de wandmonteerbare CPU-houder is hij geschikt voor vele verschillende
computers, variërend in breedte van 122 tot 212 mm. Het maximale gewicht is 10 kg. Met de verstelbare
riemen kan uw computer veilig worden bevestigd.
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Onbeperkte toegang

Het open frame design van de CPU-houder biedt onbeperkte toegang tot uw computer.

Eenvoudige installatie

Gebruiksklaar in een mum van tijd. De wandmonteerbare CPU-houder kan eenvoudig worden
gemonteerd, en wordt geleverd met alle vereiste bevestigingsmaterialen en een instructiehandleiding voor
een eenvoudige installatie. De houder kan eenvoudig aan wanden of andere stevige verticale oppervlaken
worden gemonteerd.

De CPUWALLMNT wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Creëer een nette werkplek en verleng de levensduur van uw
computerapparatuur in kantoren, bedrijven, commerciële
omgevingen en instellingen

• Optimaliseer uw thuiskantoor door uw bureauruimte te
maximaliseren

Eigenschappen

• Bespaar ruimte op uw werkplek door uw computer verder weg te
zetten

• Sterk metalen frame voor een maximaal gewicht van 10 kg
• Eenvoudige installatie omdat alle bevestigingsmaterialen voor de

installatie zijn meegeleverd
• Verleng de levensduur van uw computer door deze van de vloer en

uit de buurt van stof en vuil te bevestigen.
• Verstelbare breedte, van 12,2 tot 21,2 cm, en is daarmee geschikt

voor de meeste computers
• Open frame design biedt onbeperkte toegang tot uw computer
• Met de meegeleverde riemen kunt u uw computer extra veilig

installeren
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Warranty 2 Years

Hardware Montage-opties Wandmonteerbaar

Prestaties Draagvermogen 10 kg [22.1 lb]

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 212 mm [8.3 in]

Gewicht product 2.2 kg [4.9 lb]

Hoogte product 154 mm [6.1 in]

Kleur Zwart

Lengte product 235 mm [9.3 in]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 2.3 kg [5.1 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - CPU-houder

2 - verstelbare riemen

3 - wandankers

3 - schroeven

2 - duimschroeven

1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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