
Monitorarm - bureau monteerbaar - scharnierende
arm - aluminium - premium
Product ID: ARMPIVOTB2

Bespaar ruimte en hang de monitor boven uw bureau met deze premium monitor arm. De arm
ondersteunt monitoren van maximaal 34 inch en is eenvoudig te verstellen dankzij het scharnier. 

Veelzijdig gebruik 

Monteer uw VESA-schermen (75x75, 100x100) van maximaal 34 inch met deze bureausteun voor een
enkele monitor. Gebruik de steun ook voor Apple Cinema-, 24/27 inch iMac-, of Thunderbolt-schermen die
een verwijderbare standaard of ingebouwde VESA-montageadapter hebben.De aantrekkelijke zilveren
afwerking complementeert Apple-schermen en is ideaal voor klantgerichte werkstations. 

Slank en stabiel aluminium design 

De sterke monitor arm is gemaakt van aluminium, ondersteunt maximaal 14 kg en biedt een
stabiele ondersteuning. 
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Geniet van een optimale kijkhoek  

De arm biedt met een reikwijdte van 210 mm veel bewegingsruimte. Beweeg de monitor arm moeiteloos
van links naar rechts om uw scherm te verstellen. 

Dankzij de scharnierarm stelt u eenvoudig de juiste kijkhoek in. Draai uw scherm een volledige +180°/-
180° naar links of rechts of kantel het +90°/-15° voor een betere kijkhoek. Roteer het scherm 360° voor
een liggende of staande opstelling.  

Hoogteverstelling 

Werk comfortabel. Dankzij de in hoogte verstelbare monitor
arm beweegt u uw schermen 200 mm omhoog of omlaag over de stang. 

Gereedschapsloze installatie

De snelle schuif- en klikaansluitingen garanderen eenvoudige installatie en besparen tijd bij de
configuratie van meerdere apparaten. Monteer de monitorsteun met de klem aan het bureau of via het
doorvoergat. De hardware voor alle montageopties is bijgevoegd.  

De ARMPIVOTB2 voldoet aan de TAA-standaard en heeft een 10-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning van StarTech.com. 
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Bevestig uw iMac, Apple Cinema- en Thunderbolt-schermen met
VESA-montage in zakelijke, commerciële, industriële of
kantooromgevingen

• Monteer uw scherm aan uw bureau via het doorvoergat om ruimte in
cubicles te besparen

• Creëer een meer ergonomische werkplek op kantoor en thuis

Eigenschappen

• Bespaar ruimte en monteer een monitor van maximaal 30 inch,
waaronder VESA-montage, iMac-, Apple Cinema- en Thunderbolt-
schermen (hardware bijgevoegd).

• Verstel uw monitor eenvoudig met de scharnierarm en pas de hoogte
op de stang aan

• Verander uw kijkhoek door te kantelen, pannen en roteren
• Verstel uw monitor eenvoudig met de scharnierarm en pas de hoogte

op de stang aan
• Eenvoudige, gereedschapsloze installatie met snelle schuif- en

klikaansluitingen
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Warranty 10 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 1

Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 20 - 60 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 20 - 60 mm
Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm

VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm

100x100 mm

Prestaties Draagvermogen 14 kg [30.9 lb]

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Kantelen +90° / -15°

Maximale schermgrootte 34"

Pannen +180° / -180°

Schermrotatie 360°

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie 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).

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 320 mm [12.6 in]

Gewicht product 2546 g [89.9 oz]

Hoogte product 520 mm [20.5 in]

Lengte product 320 mm [12.6 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 145 mm [5.7 in]

Package Length 465 mm [18.3 in]

Package Width 225 mm [8.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 3240 g [114.4 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - monitor arm bevestiging

1 - draaiarm

1 - stang- en klem bevestiging

4 - oppervlakbeschermers

1 - flens montage

1 - torx-sleutel
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1 - 3 mm inbussleutel

1 - 4 mm inbussleutel

1 - toegangskaart

2 - monitor montageschroeven

4 - VESA schroeven

1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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