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De NM-D775BLACKPLUS is een

gasgeveerde bureausteun voor curved

monitors t/m 49" (124 cm) - Zwart

Met deze NewStar monitorarm, model NM-D775BLACKPLUS, bevestigt u een curved

monitor aan het bureau via een top-fix bureauklem of -doorvoer. 

De NM-D775BLACKPLUS steunen zijn specifiek ontworpen voor curved-monitors. Ze zijn

voorzien van een verstevigde kop voor curved- en ultrawide-schermen en kunnen een

hogere totale capaciteit tot 49" dragen en een maximaal gewicht van 18 kg.

Dankzij de unieke kantel- (90°), roteer- (180°) en zwenktechniek (180°/ 360°) van NewStar,

kunnen de NM-PLUS steunen aangepast worden naar iedere kijkhoek voor optimaal gebruik

van de mogelijkheden van een ultrawide-scherm. De arm beschikt over een 180°

stopmechanisme. De steunen zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar tot 59 centimeter,

middels een gasveer. Daarnaast zijn de steunen ook in diepte verstelbaar; van 0 tot 63

centimeter. 

Een uniek kabelmagagementsysteem leidt en verbergt de kabels van de steun naar de

ultrawide-monitor. De NM-D775BLACKPLUS bureausteunen zijn ideal voor gebruik in

kantoren, op balies en in receptieruimtes.

Al het installatiemateriaal wordt meegeleverd met het product.

SPECIFICATIES

Bureaumontage

Diepte

Garantie

Hoogte

Hoogteverstelling

Kabelmanagement

Kantelen (graden)

Kleur

Max. beeldformaat

Max. draagvermogen

Min. beeldformaat

Min. draagvermogen

Roteren (graden)

Schermen

Type

VESA maximaal

VESA minimaal

Zwenken (graden)

EAN code

Doorvoer

Klem

0-63 cm

5 jaar

27-60 cm

Gasveer

Ja

90°

Zwart

49

18

10

1

180°

1

Full motion

Kantelen

Roteren

Zwenken

100x100 mm

75x75 mm

360°

8717371447809
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