
Cubicle monitor arm - in hoogte verstelbare beugel

StarTech ID: ARMCBCL

Met deze monitor beugel voor cubicles kunt u bureauruimte vrijmaken door beeldschermen aan de wanden
tussen kantoor cubicles te hangen. Elke beugel is geschikt voor een beeldscherm tot 30" en 9 kg, en kan zowel
worden gekanteld als in de hoogte worden versteld, zodat uw medewerkers hun monitor op de meest handige
plek kunnen ophangen.

Zorg voor extra bureauruimte en houdt uw cubicles netjes
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Als beeldschermen geen waardevolle werkruimte in beslag nemen, kunnen uw werknemers comfortabeler
werken. Deze beugels kunnen zorgen voor extra elleboogruimte in kleine werkomgevingen zoals callcenters, en
maken zo ruimte vrij voor extra hardware of fysieke taken zoals het opmaken of lezen van papieren
documenten. Zo kunnen de werkstations van medewerkers netjes worden gehouden door het aantal apparaten
op hun bureaus te verminderen.

De cubicle beugels zijn ook een eenvoudige manier om de kabelwarboel te verminderen. Ze hebben een
geïntegreerde kabelmanager zodat de kabels netjes en onzichtbaar kunnen worden opgeborgen.

Werk comfortabeler

De monitor arm voor cubicles is eenvoudig in hoogte verstelbaar en kantelbaar, zodat schermen precies in de
gewenste stand kunnen worden gezet. Daardoor kunt u ergonomische werkomgevingen creëren die
voldoen aan de individuele behoeften van elke medewerker. Zij kunnen de hoogte van hun schermen instellen
zonder hun werk te verstoren: trek de hoogteverstel-pen eruit en schuif het beeldscherm naar de gewenste
hoogte. De monitor arm biedt een hoogteverstelling van 40 cm. Na het kiezen van de gewenste hoogte kunnen
medewerkers hun beeldschermen in de gewenste kijkhoek kantelen.

Om langere pagina's of codeblokken op het scherm te bekijken zonder te moeten scrollen, ondersteunt de LCD-
arm voor cubicles ook de eenvoudige weergaverotatie van liggend naar portret stand.

Hang een beeldscherm aan bijna elke cubicle wand

De monitor beugel werkt met bijna elke maat cubicle. De beugel is geschikt voor diverse wanddiktes variërend
van 38 tot 139 mm en wordt aanbevolen voor wandhoogtes van 48,2 tot 76,2 cm boven bureauhoogte, waarbij
de maximum hoogte enigzins kan varieren afhankelijk van de lichaamslengte van de gebruiker.
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De beugel heeft ook een onopvallend, low-profile design zodat eventuele planken die aan een cubicle wand
hangen niet worden geblokkeerd of collega's worden verstoord die in een aangrenzende cubicle werken.
Bovendien is deze monitor arm zo ontworpen dat de bovenkant van de cubicle wand wordt beschermd tegen
krassen en markeringen.

Geniet van een probleemloze installatie

De monitor arm kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Kies gewoon de breedte, bevestig het
beeldscherm, hang het over de cubicle wand, stel de hoogte in en berg de kabels op.

U hoeft niet meerdere onderdelen in elkaar te zetten of iets aan uw bureau vast te klemmen. De monitor arm
voor cubicle wanden hoeft nauwelijks in elkaar te worden gezet en kan in een mum van tijd worden
geïnstalleerd en gebruikt.

De ARMCBCL monitor arm voor cubicles wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning van StarTech.com.
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Applications

Hang een monitor over een cubicle wand en stel de gewenste hoogte in
Draai het beeldscherm naar portret stand voor webdesign en weergave van codes

Features

Optimaliseer de bureauruimte van uw werknemer door een beeldscherm compleet van het bureau weg te
halen
Werk comfortabeler met probleemloze aanpassingen in hoogte- en kantelstand
Ondersteunt een beeldscherm tot 30" (9 kg gewicht)
Vrijwel geen montage vereist
Geoptimaliseerd voor wandhoogtes van 48,2 tot 76,2 cm boven bureauhoogte
40 cm in hoogte verstelbaar
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Aantal ondersteunde schermen 1
Hoogteverstelling met één touch Nee
Montage-opties Cubicle Wall
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
VESA gatenpatroon(/-patronen) 100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Dikte bevestigingsoppervlak 38 mm tot 139 mm
Draagvermogen 19.9 lb [9 kg]
Maximale schermgrootte 30in
Breedte product 2.2 in [55 mm]
Gewicht product 26.5 oz [750 g]
Hoogte product 18.1 in [460.5 mm]
Kleur Zwart
Type behuizing Steel, Aluminum and Plastic
Verzendgewicht (verpakt) 28.2 oz [800 g]
Meegeleverd 1 - hangende cubicle monitor arm
Meegeleverd 1 - kleine L-steun
Meegeleverd 1 - grote L-steun
Meegeleverd 2 - anti-slip pads
Meegeleverd 4 - M4x12 schroeven
Meegeleverd 4 - M4x25 schroeven
Meegeleverd 4 - Afstandsringen
Meegeleverd 1 - Handleiding

Certifications, Reports and Compatibility
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