
Monitorskrivbord för arbetsstation i hörn -
höjdjusterbar
Product ID: MONSTNDCORNR

Maximera din arbetsyta med detta innovativa monitorbord och -stativ, vilket utformats för att passa in i
ett hörn eller arbetsstation i ett hörn. Du kan höja datorskärmen genom att ställa den på denna
plattform, vilket ger mer bekväm visning och mer skrivbordsutrymme.

Ställ det här stabila och höjdjusterbara monitorstativet i hörnet av din arbetsstation för att stödja en
bildskärm på upp till 32 tum som är upp till 15 kg tung . Den får enkelt plats på skrivbordet eller bordet,
och har ett förvaringsutrymme nedantill. Monitorhyllan har till och med en låda för förvaring av
kontorsmaterial. 

Justera monitorn till önskad höjd 

Skapa en arbetsstation som bäst uppfyller dina behov. Detta monitorbord har förlängningsbara ben, vilket
låter dig ställa in två olika höjder: 7 cm eller 10 cm . 
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Maximera skrivbordsutrymmet och gör skrivbordet rent och prydligt 

Med monitorstativet för hörn är det enkelt att skapa en prydlig arbetsyta. Det finns ett utrymme att
förvara en liten bärbar dator under skrivbordsstativet mellan benen. En praktisk låda som du kan använda
för förvaring av pennor och annat kontorsmaterial. 

Enkel inställning 

Datorstativet är enkelt att montera. Gummifötterna på benen skyddar arbetsytan från repor och
säkerställer att monitorn står stadigt medan du arbetar.

TAA-kompatibla MONSTNDCORNR stöds av en 5-årig garanti från StarTech.com och kostnadsfri teknisk
support under hela dess livslängd. 
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Maximera den tillgängliga arbetsytan i ett bås eller en arbetsstation i
ett hörn

• Höj skärmen eller skrivaren ovanför skrivbordet eller bordet för att
frigöra yta

• Förbättra ditt hemmakontor genom att maximera skrivbordsytan

Funktioner

• Höjdjusterbart monitorstativ, utformat för att passa arbetsstationer i
hörn, får enkelt plats på skrivbord, 55 x 27 x 10 cm

• Höjer en monitor för mer bekväm visning (max vikt: 15 kg, max
storlek 32 tum)

• Använd benförlängarna för att välja mellan två olika höjder: 7 cm
eller 10 cm

• Inbyggd låda för material, vilket maximerar skrivbordsytan
• Förvaringsutrymme under, mellan benen, där du kan förvara en liten

bärbar dator
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Warranty 5 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Kabelhantering Nej

Prestanda Höjdjustering Ja

Maximal höjd 100 mm [3.9 in]

Maximal skärmstorlek 32in

Minimum Height 70 mm [2.8 in]

Viktkapacitet 15 kg [33.2 lb]

Utseende Färg Svart

Kabinettyp MDF and Plastic

Produktbredd 27.1 cm [10.7 in]

Produkthöjd 10 cm [3.9 in]

Produktlängd 55 cm [21.7 in]

Produktvikt 1.9 kg [4.2 lb]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 2.4 kg [5.2 lb]

Package Height 98 mm [3.9 in]

Package Length 59 cm [23.2 in]

Package Width 28.5 cm [11.2 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - Stativyta med låda

4 - Stativhöjare

4 - Höjdförlängare

4 - Gummifötter

1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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