
Wand monteerbaar zit-sta bureau werkplek - dual
monitor
Product ID: WALLSTS2

Dit wandmonteerbare zit-sta-bureau voor twee schermen is perfect ruimtes die niet genoeg plaats hebben
voor een traditioneel zit-sta-bureau. Het compacte, wandmonteerbare design combineert een arm voor
twee monitors en een toetsenbordhouder, eenvoudig in de hoogte verstelbaar, zodat u gemakkelijk vanuit
zitstand kunt gaan staan zonder uw werkstroom te moeten onderbreken. 

Eenvoudig in hoogte verstelbaar, om te gaan zitten of te staan

Pas uw werkpositie aan met één soepele beweging. Til het werkblad gewoon omhoog tot 43,6 cm, om
zowel uw scherm als toetsenbord en muis omhoog te brengen. De monitor arm heeft een aparte
hoogteverstelling tot 12,4 cm langs de kolom.
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Veelzijdige positionering van twee schermen

Deze zit-sta monitorarm ondersteunt twee schermen tot 24 inch (met gewichtscapaciteit van 8 kg). Zet
uw scherm in de ideale kijkhoek met -15° tot +15° draaien en 0° tot 30° kantelen, of draai uw monitors
tot 360° voor horizontale of verticale oriëntatie.

Uw ruimte beter gebruiken

Het zit-sta-bureau kan worden ingeklapt tegen de muur en de toetsenbordhouder kan 90° omhoog
worden geklapt, waardoor u ruimte bespaart als deze niet wordt gebruikt. U kan de zwaaiarm links of
rechts (van -90° tot 90°) bewegen en de arm (van -30° tot 65°) naar de ideale positie verlagen of
verhogen om uw ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Voldoende werkruimte

De monitorarm biedt voldoende werkruimte met een grote lade voor het toetsenbord (44,9 x 20,7 cm) en
een uitschuifbare houder (21,7 x 21,3 cm) die bestemd is voor uw muis, zowel aan de linker- als de
rechterkant.

De WALLSTS2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com. 
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Wandmonteerbaar zit-sta-bureau is ideaal voor kantoren,
zorginstellingen, retailruimtes of andere werkruimtes met beperkte
ruimte

• Ideaal voor ruimtes waar computers snel toegankelijk moeten zijn
voor meerdere personen, zoals in medische of tandartspraktijken

• Biedt een voordelige oplossing ter verbetering van de ergonomie
door bestaande bureaus en werkplekken te gebruiken

Eigenschappen

• Spaar ruimte met dit wandmonteerbaar zit-sta-bureau dat het
volgende ondersteunt: twee monitors, barcodescanner, toetsenbord,
polsondersteuning en muis in een gecombineerd systeem

• Ondersteunt twee schermen tot 24 inch (met gewichtscapaciteit van
8 kg)

• Compacte zit-sta-bureau kan worden ingeklapt tegen de muur en de
toetsenbordhouder kan 90° omhoog worden geklapt, waardoor u
ruimte bespaart als deze niet wordt gebruikt

• Het werkoppervlak biedt one-touch hoogteverstelling tot 43,6 cm
• Hoogteverstelling van de monitor arm: 12,4 cm
• Zet uw scherm in de ideale kijkhoek met -15° tot +15° draaien en 0°

tot 30° kantelen
• Beweeg de zwaaiarm links of rechts (van -90° tot 90°) en verlaag of

verhoog de arm (van -30° tot 65°) naar de ideale positie
• Kijkafstand: 40,87 cm
• Draait 360° voor liggend of staand formaat
• Duurzame constructie, gemaakt uit staal, aluminium en kunststof
• Geïntegreerd kabelmanagement houdt uw werkplek goed

georganiseerd
• Compatibel met VESA-montage 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 2

Kabelbeheer Ja

Montage-opties Wandmonteerbaar

VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm

100x100 mm

Prestaties Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]

Hoogte verstelling Ja

Kantelen +30° / 0°

Keyboard Tray Tilt 0 to 90°

Maximale armverlenging 548 mm [21.6 in]

Maximale schermgrootte 24in

Schermrotatie 360°

Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]

Zwenken / draaien +90° / -90°

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 665 mm [26.2 in]

Gewicht product 10.4 kg [23 lb]

Hoogte product 533 mm [21 in]

Keyboard Tray Depth 207 mm [8.1 in]

Keyboard Tray Width 449 mm [17.7 in]

Kleur Zwart

Lengte product 854 mm [33.6 in]

Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 12.5 kg [27.5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - monitor arm

1 - toetsenbordhouder

2 - klittenbandstrip

1 - kolom

1 - wandplaat

2 - VESA monitor bevestiging
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4 - betonankers

4 - Bevestigingsschroeven

8 - M4x10 mm schroeven

5 - M6x10 mm schroeven

4 - M6x12 mm schroeven

1 - M8x20 mm schroef

1 - 2,5 mm inbussleutel

1 - 5 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

1 - kunststof onderlegring

1 - metalen onderlegring

1 - dopsleutel

2 - dwarsbalk onderlegringen

2 - knoppen

2 - dwarsbalken

1 - dwarsbalkhouder

1 - steeksleutel

1 - handleiding

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