
Skärmhöjningsställ - stål och aluminium - justerbar
höjd
Product ID: MONSTND

Skapa en mer ergonomisk arbetsmiljö. Det här starka och robusta skärmhöjningsstället lyfter skärmen
över skrivbordet för bekvämare visning, vilket hjälper till att förhindra nackspänningar. Den attraktiva
designen i silver och svart bidrar till att göra arbetsmiljön estetiskt tilltalande och skapar lagringsutrymme
undertill.

 

Justerbar höjd för anpassad visning

Öka höjden för att positionera din bildskärm. Du kan anpassa höjden på datorskärmshöjaren genom att
enkelt justera till tre olika höjder: 12,5, 15 eller 17,5 cm över skrivbordet.
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Stabilt stöd för din bildskärm

Med en robust 26,7 x 40,6 cm stålyta och en aluminiumbas erbjuder skärmhöjaren en stabil plattform för
en bildskärm på upp till 32 tum med en maximal viktkapacitet på upp till 10 kg. Du kan också använda
den till din bärbara dator. Fötternas halkfria undersida ger ett stabilt grepp och skyddar samtidigt
skrivbordsytan från repor och skavmärken. Idealiskt för en mängd olika skrivbordsytor inklusive skrivbord
med glasskivor.

 

Frigör utrymme

Maximera din arbetsplats och skapa en prydlig yta. Förvara mus, telefon och andra saker under
bildskärmshyllan så att de är utom synhåll men inte utom räckhåll. Du kan också använda höjningsstället
för att höja din skrivare och därigenom frigöra skrivbords- eller diskutrymme undertill. De integrerade
kabelhanteringsluckorna håller kablarna organiserade och ur synhåll.

 

Kräver inte mycket montering

Med snabb och enkel montering är du redo att arbeta med skärmhöjaren inom några minuter.

 

MONSTND täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

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

• Förbättra ditt hemmakontor genom att höja bildskärmen och
maximera skrivbordsutrymmet

• Höj din skrivare och frigör skrivbords- eller diskutrymme

Features

• Förebygg nackspänningar genom att höja din bildskärm till en
bekväm visningshöjd

• Höjdjusterbart med tre höjder - höj bildskärmen 12,5, 15 eller 17,5
cm över skrivbordet

• Stöder datorskärmar upp till 32 tum med en viktkapacitet upp till 10
kg

• Skärmställshöjare med 41x27 cm ytarea ryms lätt på skrivbordet
• Skydda din arbetsyta mot repor och skav med halkfria gummifötter
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Warranty 5 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Kabelhantering Ja

Väggmonterbar Nej

Prestanda Höjdjustering Ja

Maximal höjd 6.9 in [175 mm]

Maximal skärmstorlek 32in

Minimum Height 4.9 in [125 mm]

Viktkapacitet 22.1 lb [10 kg]

Utseende Färg Svart & silver

Kabinettyp Aluminium

Produktbredd 266.700

Produkthöjd 125.000

Produktlängd 406.500

Produktvikt 3700.000

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 8.5 lb [3.9 kg]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - Överpanel

2 - Övre ben

2 - Nedre ben

2 - Höjdjusteringsskruvar

4 - M6x10 mm-skruvar

1 - 4 mm insexnyckel

1 - snabbstartsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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