
Bureau Monitor Arm voor Enkele VESA-display tot 32"of 49" Ultrawide 8kg, Full Motion 
en Verstelbare Hoogte, Bureauklem/Doorvoertule, Single Monitor Arm

Productcode: ARMPIVOTE2

Deze bureau monitorarm maakt het mogelijk een monitor met een maximale schermgrootte van 32" 
(16:9) of 49" (32:9) ultrawide te monteren en te verhogen. Dankzij de robuuste stalen constructie 
kan deze monitorarm tot 8 kg dragen. Dank zij de twee meegeleverde bevestigingsopties (C-Klem of 
Doorvoertule) kunnen uw monitors veilig aan uw bureau bevestigd worden.

Stel een ergonomische werkomgeving samen en win waardevolle werkruimte terug op uw bureau. Met 
de verstelbare monitorsteun kunt u de arm tot 59cm vanaf de paal uitstrekken. De volledig 
beweegbare arm kan vrij bewegen en biedt een breed bewegingsbereik over meerdere assen. U kunt 
de monitor 90/85 graden kantelen, 90/90 graden draaien en zelfs 360 graden draaien, om uw ideale 
kijkhoek te verkrijgen. U kunt op elk gewenst moment heen en weer schakelen tussen de landschaps- 
en de portretoriëntatie. Dankzij de veerbekrachtigde hoogteverstelling kunt u met de monitorsteun uw 
scherm tot 341 mm handmatig soepel en moeiteloos hoger of lager positioneren. Met het 
meegeleverde gereedschap kunt u de monitorarm nog verder in hoogte verstellen tot een maximale 
hoogte van 610 mm vanaf het montageoppervlak.

Met deze monitorarm kunt u ruimte vrijmaken door uw monitor boven uw bureau, tafel te monteren. 
Bovendien is hij voorzien van geïntegreerde kabelbeheerkanalen langs de arm en clips om uw kabels 
te leiden en een georganiseerde en professionele inrichting van uw werkplek te behouden.

Dankzij de verwijderbare VESA-platen met snelklemmen kunt u uw scherm eenvoudig op de steun 
monteren. Klem de houder aan de rand van uw bureau met een dikte van maximaal 85 mm of 
monteer hem door een doorvoeropening op bureaus met een dikte van maximaal 70 mm.

DeARMPIVOTE2 wordt geleverd met 5 jaar StarTech.com garantie en gratis, levenslange technische 
ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

• Bevestig een scherm aan uw bureau, tafel of werkblad met een breed verstelbereik

• Bevestig uw scherm via het doorvoergat in uw bureau of boven een serverkast en kies de positie die 
u nodig heeft

• Draai beeldschermen naar de portrait stand voor bijvoorbeeld webdesign en coding

Eigenschappen

• AAN EEN BUREAU MONTEERBARE MONITOR ARM: VESA 75x75/100x100 mm compatibele stalen 
monitorsteun voor één 8 kg scherm tot 32" (16:9) of tot 49" (32:9) (ultrawide); Full motion en in 
hoogte verstelbaar; C-klem/doorvoergat

• FULL MOTION: De ergonomische, scharnierende arm kan +90/-90° horizontaal zwenken, +90/-85° 
kantelen en 360° roteren (staand & liggend); de hele monitor arm kan 360° rondom de verticale arm 
worden geroteerd (kan worden versteld met meegeleverd gereedschap)

• ONE-TOUCH INSTELLING: Stang en arm bieden een max. VESA-montagehoogte van 61 cm vanaf 
het bureau; Arm met gasveer is in hoogte verstelbaar (34 cm) en uitklapbaar tot 59 cm vanaf de 
stang, voor meer comfort en productiviteit

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Zet de arm vast met de verwisselbare bureau C-klem (0-85 mm) of via 
een doorvoergat (0-70 mm); voor bureaus tot 85 mm dik; inclusief gereedschap om 
scharnierspanning in te stellen; afneembare VESA-plaat met snelontkoppelingsklem

• GEORGANISEERDE WERKPLEK: Computer monitorarm met kabelgoten langs de hele arm zodat uw 
kabels netjes kunnen worden aangelegd; een kabelklem langs de verticale arm zorgt voor een 
professionele look omdat de kabels aan het zicht onttrokken worden

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Nee

Scharnierend Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Montage-opties Doorvoer, Klem



VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Dikte 
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Tafeldikte - 0-85 mm<br/> 
Doorvoergatbevestiging: Tafeldikte - 0-70 mm

Prestaties

Draagvermogen 17.7 lb [8 kg]

Maximale 
schermgrootte

32" (16:9)

49" (32:9)

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Hoogte verstelling Ja

Maximale 
armverlenging

23.2 in [590 mm]

Kantelen -85° / +90°

Pannen +90° / - 90°

Zwenken / draaien 360&deg rondom de steunstang

Schermrotatie 360°

Anti-theft Nee

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 19.1 in [48.5 cm]

Breedte product 11.4 in [29.0 cm]

Hoogte product 5.5 in [14.0 cm]

Gewicht product 7.4 lb [3.4 kg]

Verpakkingsinform
atie



Package Length 20.1 in [51.0 cm]

Package Width 11.4 in [29.0 cm]

Package Height 5.5 in [14.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

10.7 lb [4.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Stangset

1 - Arm

1 - VESA-montage

4 - M4x12 mm schroeven

4 - M4x30 mm schroeven

4 - afstandsringen

1 - Kabelbeheerklem

1 - 3 mm inbussleutel

1 - 4 mm inbussleutel

1 - 5 mm inbussleutel

3 - M5x6 mm schroeven

1 - Kabelmanagementbevestiging

1 - doorvoergat plaat

1 - Instructiehandleiding

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


