
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad -
aluminium - premium
Product ID: ARMPIVOTB2

Spara plats med denna  premium  skrivbordsmonterade skärmarm  genom att placera skärmen ovanför
ditt skrivbord. Den stödjer en skärm på upp till 34 tum med en ledad monitorarm som gör att du lätt kan
anpassa din skärm. 

Mångsidig användning 

Använd enkelskärmmontering för skrivbord för att montera din VESA-monteringsskärm. (75 x 75, 100 x
100) upp till 34 tum. Du kan  också  montera  din  Apple Cinema-skärm, 24-tums iMac eller 27-tums
iMac, eller Thunderbolt-skärm som kommer med ett avtagbart stativ eller en inbyggd VESA-
monteringsadapter. Den attraktiva silverytan kompletterar Apple-skärmar, vilket gör dem idealiska för
kundorienterade arbetsplatser. 
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Elegant och stabil aluminiumdesign 

Tillverkad av aluminium vilket ger den kraftiga monitorarmen ett stabilt stöd för din bildskärm som klarar
en vikt på upp till 14 kg. 

Utnyttja optimal visning  

Armen förlängs med 210 mm för att tillåta ett stort antal rörelser. Flytta  monitorarmen   enkelt  från sida
till sida för att justera skärmpositionen. 

Skärmmonteringen med sin ledade arm gör   det  enkelt att hitta rätt visningsvinkel. Rotera skärmen hela
+180/-180 grader åt höger eller vänster och luta skärmen +90/-15 grader upp eller ner för att justera
vinkeln. Rotera din skärm 360 grader för landskaps- eller porträttvy.   

Höjdjustering 

Arbeta bekvämt. Med det här höjdjusterbara monitorarmen kan du höja eller sänka skärmens armar längs
stolpen, med ett intervall på upp till 200 mm. 

Verktygslös montering

De snabba glid-och-klicka-anslutningarna gör  det  enkelt att montera och sparar tid när flera enheter
monteras. Skärmmontering  för  skrivbord ger dig alternativet att montera med en skrivbordsklämma
eller ett monteringshål. Hårdvara medföljer för alla monteringsalternativ.  

ARMPIVOTB2 som uppfyller TAA täcks av StarTech.com 10-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk
support. 
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Montera iMac, Apple Cinema- och Thunderbolt-skärmar på din VESA-
montering på sidan av ditt skrivbord eller bord i kommersiella och
industriella miljöer samt kontor

• Monterar din skärm med ett monteringshål till ditt skrivbord i ett
arbetsplatsbås för att spara utrymme

• Skapa en mer ergonomisk arbetsyta i företags- eller hemmakontoret

Funktioner

• Spara plats genom montering av en skärm upp till 30 tum, inklusive
VESA-montering, iMac, Apple Cinema och Thunderbolt-skärmar
(hårdvara ingår)

• Ledad monitorarm for lättare justering plus höjdjusterbar längs
pelaren

• Justera visningsvinkeln med lutning, panorering och rotation
• Ledad monitorarm for lättare justering plus höjdjusterbar längs

pelaren
• Enkel, verktygslös montering med snabba glid-och-klicka-

anslutningar
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Warranty 10 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-60 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 20-60 mm
Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-60 mm

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Lutning +90° / -15°

Maximal skärmstorlek 34"

Panorering +180° / -180°

Skärmrotation 360°

Viktkapacitet 14 kg [30.9 lb]

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. This mount supports monitors up to 34”, including flat
screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of
30.9 lb. (14 kg). If you choose to use an ultrawide display in
portrait position, the mount supports ultrawide displays with
a max width of 26" (66 cm).

Utseende Produktbredd 320 mm [12.6 in]

Produkthöjd 520 mm [20.5 in]

Produktlängd 320 mm [12.6 in]

Produktvikt 2546 g [89.9 oz]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 3240 g [114.4 oz]

Package Height 145 mm [5.7 in]

Package Length 465 mm [18.3 in]

Package Width 225 mm [8.9 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - Montering av skärmfäste

1 - vridarm

1 - Pelar-och-kläm-montering

4 - Ytskydd

1 - Flänsfäste

1 - Torxverktyg

1 - 3 mm insexnyckel
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1 - 4 mm insexnyckel

1 - Åtkomstkort

2 - Skruvar för skärmfästen

4 - VESA-skruvar

1 - Användarhandbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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