
Zit Sta Hoekbureau met Toetsenbordlade, Ruim Bureaublad, in Hoogte Verstelbaar 
Ergonomisch & Ruim Bureaublad (89 x 53cm), Ondersteunt Dual Monitors

Productcode: ARMSTSCORNR

Met deze zit-sta hoekbureau converter met groot werkoppervlak, kunt u uw werkpositie gemakkelijk 
wijzigen, voor meer comfort en productiviteit.

Dit zit sta bureau is ontworpen om te voldoen aan uw ergonomische noden. Door de peddel iets in te 
drukken, kunt u eenvoudig uw positie veranderen en zo de juiste balans tussen zitten of staan vinden 
en behouden. Het werkstation is uitgerust met een pneumatische veerarm die zorgt voor een 
moeiteloze beweging - u verhoogt of verlaagt het platform eenvoudig met behulp van de hendel. U 
kunt het stabureau precies aanpassen aan uw gewenste hoogte, dankzij een hoogteverstelbereik van 
430 mm.

Creëer een ergonomische werkomgeving tegen een fractie van de kosten van een stabureau. Plaats 
eenvoudigweg de zit-sta-bureau-converter op uw bestaande werkoppervlak (minimum 66 cm diep), 
en profiteer van de voordelen van een in de hoogte instelbaar stabureau. Dit in hoogte verstelbare 
bureau past in een hoek op uw werkplek.

Met een groot (908 mm x 530 mm) werkoppervlak geeft deze in hoogte verstelbare bureau u veel 
installatiemogelijkheden met zowel dubbele monitoren (tot 24" elk) als een enkele monitor (tot 30"); 
het maximumgewicht is maar liefst 12,7 kg. Let op: de vleugelvormige hoeken hebben een 
maximumbreedte van 1134 mm.

U kunt ook het doorvoergat en de geleverde hardware gebruiken om een monitorarm aan het 
werkstation te bevestigen. Het ondersteunt vele StarTech.com monitorarmen inclusief ARMDUAL, 
ARMPIVOT en ARMSLIM.

De ARMSTSCORNR heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Maak een zit-sta-werkstation met veelzijdige toepassingsmogelijkheden in kantoren, cubicles, 
zakelijke omgevingen, bedrijven en instellingen of in een thuiskantoor.

• Biedt een voordelige oplossing ter verbetering van de ergonomie door bestaande bureaus en 
werkbladen te gebruiken

• Bevestig een monitorarm aan het werkstation, met gebruik van het doorvoergat en de geleverde 
hardware

Eigenschappen

• HOEK ZIT-STA BUREAU: Maximaliseer bureauruimte, geschikt voor in een hoek, cubicle of andere 
bureau's; gebruik de pneumatische veer met hendel voor soepele hoogteverstelling; vergrendelbaar 
op een hoogte tussen 155 en 585 mm vanaf het bureauoppervlak

• VOLLEDIG GEMONTEERD: Gebruiksklaar zit-sta bureau converter met een ruim werkoppervlak van 
908 x 530 mm | Stevige voet vereist een oppervlak van 891 x 640 mm | ondersteunt meerdere 
schermen (maximumgewicht 12,7 kg) | hoekbreedte van 1134 mm

• STEVIGE TOETSENBORDHOUDER: De toetsenbordhouder heeft een oppervlak van 680 x 265 mm en 
een maximumgewicht van 2,3 kg; geschikt voor een volledig toetsenbord en muis en kan met het 
meegeleverde gereedschap op de ideale positie worden geplaatst

• MONTEER SCHERM VIA DOORVOERGAT: Ergonomisch stabureau inclusief bevestigingsmaterialen 
voor doorvoertule, compatibel met monitor armen van StarTech.com zoals 
ARMDUAL/ARMPIVOT/ARMSLIM

• KABELMANAGEMENT: Verhoger voor zit-sta bureaus met meerdere geïntegreerde 
kabelmanagementlussen voor een nette organisatie van uw kabels; doorvoergatdop met insteekpunt 
meegeleverd voor extra kabelmanagement voor een net bureau/tafel/kantoor

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Kabelbeheer Ja

Montage-opties Doorvoergatbeugel

Prestaties

Algemene specificaties Hoogteverstelbereik van zit-sta bureau: 430 mm



Weight Capacity of 
Work Surface

28.1 lb [12.7 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.1 lb [2.3 kg]

Hoogte verstelling Ja

Maximumhoogte 23.0 in [58.5 cm]

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie De toetsenbordhouder (26,8" x 10,4") ondersteunt een 
gewicht van maximaal 2,3 kg.

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 27.7 in [70.3 cm]

Breedte product 3.7 ft [1.1 m]

Hoogte product 6.3 in [16.0 cm]

Gewicht product 21.5 lb [9.7 kg]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 31.1 in [79.0 cm]

Package Width 4.0 ft [1.2 m]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

55.5 lb [25.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd zit-sta-werkstation

Inbussleutel (klein)

Inbussleutel (groot)

klemplaat



M10 x 50 mm bout

3/8-16 x 2" bout

Handleiding

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


