
Monitorstandaard - monitor arm - montagebeugel -
extra breed - 65 cm
Product ID: MNRISERCLMP

Maximaliseer uw werkruimte en verstel uw computerscherm in hoogte met deze monitorstandaard die
dmv een beugel bevestigd kan worden aan de rand van uw bureautafel (maximale dikte 33 cm). Door
deze monitorstandaard — die ook gezien kunt worden als een
beeldschermverhoger/monitorbeugel/monitorarm — wordt er ruimte vrijgemaakt  en u beschikt dan ook
over een extra breed, maar compacte monitor plank waarop werk- of bureau accessoires geplaatst
kunnen worden. Verder past de aantrekkelijke zwarte afwerking perfect bij uw kantoordecor. 

Extra werkruimte

Geniet van een georganiseerde, nette werkruimte met deze ruimtebesparend monitorstandaard, 65 x 26
cm. De extra breed monitor plank biedt voldoende ruimte voor uw beeldscherm en bureau accessoires.
Maak gebruik van de grote ruimte eronder voor o.a. toetsenbord en zorg ervoor dat alles binnen
handbereik is.
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Stabiele ondersteuning van uw scherm 

Met de sterke basis en stevige platform ondersteunt de dmv een beugel te bevestigen monitor plank één
scherm tot wel 34", met een maximumgewicht van 20 kg. U kunt de monitorstandaard ook gebruiken om
uw laptop of printer hoger te plaatsen om ruimte (waar ze normaliter staan op uw bureau) vrij te maken.
De geïntegreerde kabelgoten houden kabels georganiseerd bij elkaar en uit het zicht.

Snelle en eenvoudige installatie 

Deze monitorstandaard kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd: de C-klem kan gemakkelijk aan
bureaubladen met een dikte tot 33 mm worden bevestigd. Het is een geweldige ruimtebesparende
oplossing zonder uw bureautafel of werkblad permanent te moeten aanpassen.

De MNRISERCLMP heft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Maximaliseer de beschikbare bureauruimte op kantoren, werk
cabines, en commerciële ruimtes

• Geniet van een ergonomische manier van werken door uw monitor
van de bureautafel in hoogte te verstellen

• Plaats uw printer hoger om ruimte op uw bureau of werkblad vrij te
maken

Eigenschappen

• Door deze monitorstandaard te gebruiken die in hoogte verstelbaar is
(tot 13 cm), maakt u wat ruimte vrij op uw bureautafel

• Stevige monitorstandaard die dmv een beugel eenvoudig kan worden
bevestigd aan de rand van een bureaublad (maximale dikte 33 mm)
— waaronder bureautafels, tafels, werkbladen en andere platte
oppervlakken

• Ondersteunt computerschermen tot 34 inch met een maximaal
gewicht van 20 kg

• Extra breed monitor plank (65 x 26 cm) voor uw
computerbeeldscherm en kleine bureauaccessoires

• Is een geschikte oplossing om ruimte te besparen zonder uw
bureautafel of werkblad permanent te moeten aanpassen
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Warranty 5 Years

Hardware Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Tafeldikte tot 33 mm

Prestaties Draagvermogen 20 kg [44.2 lb]

Hoogte verstelling Nee

Maximale schermgrootte 32in

Maximumhoogte 130 mm [5.1 in]

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 650 mm [25.6 in]

Gewicht product 4000.000

Hoogte product 130 mm [5.1 in]

Kleur Zwart

Lengte product 260 mm [10.2 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 14 mm [0.6 in]

Package Length 33 mm [1.3 in]

Package Width 75 mm [3 in]

Verzendgewicht (verpakt) 4250 g [150 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Monitorplatform

2 - Bureauklemmen

1 - Inbussleutel

4 - schroeven

4 - onderlegringen

1 - verkorte handleiding

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