
Quad-skärmstativ - Ledat - Stål och aluminium
Product ID: ARMQUADSS

Förbättra produktiviteten och anpassa din arbetsyta med detta skärmstativ och häng upp fyra skärmar
över ditt skrivbord. Njut av optimal visning med fyra ledade bildskärmsarmar för ett brett rörelseomfång.
Den fristående basen ger dig flexibilitet i hur du konfigurerar din arbetsplats. 

Designad för produktivitet 

En konstruktion av aluminium och stål gör att detta kraftfulla fyrskärmsstativ ger dig möjlighet att ordna
din arbetsyta för optimal produktivitet. Bildskärmsstativet bär fyra VESA-monterade skärmar (75x75,
100x100) på upp till 32" vardera, med en maxviktskapacitet på upp till 8 kg per skärm. 

Skapa en mer ergonomisk arbetsyta 

Skapa den arbetsstation med flera skärmar som fungerar bäst för dig. Dra nytta av effektivitet på fyra
skärmar för ekonomisk analys, webbkodning, videoredigering eller många andra uppgifter. Anpassa din
konfiguration genom att justera visningshöjd, position och visningsvinklar för en ergonomisk arbetsyta.De
svängande armarna ger maximal visningsflexibilitet. 
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Höjdjusterbar skärmmontering 

Placera dina skärmar i ideal höjd.Justera bara visningshöjden längs den 864 mm långa stången.Justera
dina bildskärmar med mikrojusteringsfunktionen. 

Njut av optimal visning 

Fyrskärmsstativet låter dig sträcka de ledade armarna upp till 42,2 cm för att positionera dina bildskärmar
i det idealiska läget.Luta dina bildskärmar +90/-40 grader och vrid 360 grader.Rotera dina skärmar 360
grader för stående eller liggande visning. 

Håll kablarna utom synhåll 

Dra dina kablar snyggt med kabelhanteringskanaler. 

ARMQUADSS täcks av StarTech.com 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.  
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Skapa en mer ergonomisk arbetsyta i kontor, kommersiella eller
institutionella miljöer

• Dra nytta av effektivitet på fyra skärmar för ekonomisk analys,
webbkodning, videoredigering eller många andra uppgifter.

• Förbättra produktiviteten och frigör utrymme på arbetsstationen i ditt
hemmakontor

Funktioner

• Spara utrymme genom att montera fyra VESA-bildskärmar (75x75,
100x100) upp till 32" vardera, på en fristående bas.

• Robusta quad-bildskärmsstativ stöder fyra skärmar upp till 8 kg per
skärm

• Fyra ledade armar sträcker sig upp till 42,2 cm och ger ett brett
rörelseområde

• Höjdjusterbar längs 864 mm stång
• Njut av optimal visning med 360 graders svängning, +90/-40

graders lutning och 360 graders skärmrotation
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Warranty 5 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 4

Kabelhantering Ja

Ledad Ja

Monteringsalternativ Skrivbordsstativ

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda Höjdjustering Ja

Lutning +90° / -40°

Maximal armförlängning 422 mm [16.6 in]

Maximal skärmstorlek 32in

Panorering 360°

Skärmrotation 360°

Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]

Utseende Produktbredd 34.8 cm [13.7 in]

Produkthöjd 12.5 cm [4.9 in]

Produktlängd 55.3 cm [21.8 in]

Produktvikt 6.9 kg [15.2 lb]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 7.4 kg [16.4 lb]

Package Height 130 mm [5.1 in]

Package Length 350 mm [13.8 in]

Package Width 555 mm [21.9 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 4 - vridarmar

4 - VESA-fästen

2 - Axlar

1 - övre påle

1 - lägre påle

1 - pålkontakt

1 - bas

2 - klämmor för kabelhantering

16 - M4x16 skruvar

16 - M4x12 skruvar
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16 - M5x16 skruvar

16 - M5x12 skruvar

16 - M4x20 skruvar

16 - M5x20 skruvar

32 - Brickor

16 - Brickor

1 - 3 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

1 - Användarhandbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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