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Vertical Stacking Dual Monitor Arm 
Artikelnummer: K53802WW | UPC-code: 0 85896 53802 8

Bevestig uw 
monitoren 
verticaal

Of u nu meer ruimte op uw bureau wilt creëren, een beveiligingsprofessional 
of gamer bent, of gewoon nog verder naar beneden wilt kunnen scrollen 
bij het browsen op internet, de Vertical Stacking Dual Monitor Arm biedt 
een stabiele en veilige verticale bevestiging van twee monitoren, elk tot 
32 inch (en 9 kg). Eenvoudig te installeren en aan te passen, het full-motion 
ontwerp biedt volledige bewegingsvrijheid met monitorpositionering 
in iedere richting, terwijl het geïntegreerde kabelmanagement een 
rommelige aanblik vermindert.

Producteigenschappen:

• De dubbele verticale bevestiging biedt plaats aan twee 
beeldschermen, elk maximaal 32 inch (en 9 kg) in landscape positie, 
maximaal 29 inch in portrait positie

• Boven elkaar geplaatste monitoren maken waardevolle ruimte op het 
bureau vrij

• Met de quick-release hendel kan de hoogte van de monitoren soepel 
en moeiteloos worden aangepast

• Full-motion design 

• Verwijderbare VESA® 75/100-platen die ±180° kunnen worden gedraaid

• Vooraf gemonteerde C-klem (optionele ringbevestiging meegeleverd)

• Geïntegreerd kabelmanagement
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Dubbele verticale 

bevestiging

Ideaal om van boven 

naar beneden op het 

web te browsen, voor 

meldkamers, gaming of 

overal waar ruimte op het 

bureau beperkt is.

 Maximaliseert ruimte op 

het bureau

Door monitoren boven 

elkaar te plaatsen passen 

er twee beeldschermen op 

de plek van één.

Quick-release hendel om 

de hoogte te verstellen

De hoogte van de 

monitoren kan soepel 

en moeiteloos worden 

aangepast.

Full-Motion Design

Voor flexibele 

positionering van 

monitoren.

Verwijderbare VESA® 

75/100-platen

Draai ±180° om elke 

monitor in landscape 

of portrait positie te 

zetten. Biedt plaats aan 

twee beeldschermen, elk 

maximaal 32 inch (en 9 kg) 

in landscape positie, 

maximaal 29 inch in 

portrait positie.

Vooraf gemonteerde 

C-klem

Voor eenvoudige installatie 

en biedt een stabiele en 

veilige basis (optionele 

doorvoerbevestiging 

meegeleverd).

Geïntegreerd 

kabelmanagement

Zorgt voor minder 

rommel en een nette, 

georganiseerde werkplek.

Garantie en ondersteuning

Dit product wordt geleverd 

met een garantie van 

twee jaar en uitstekende 

klantenservice. Geen 

zorgen: u weet dat 

u gedekt bent door 

Kensington.

2 jaar
Garantie

Vertical Stacking Dual Monitor Arm 
Artikelnummer: K53802WW | UPC-code: 0 85896 53802 8



Technische  
Specificaties

Vertical Stacking Dual Monitor Arm 
Artikelnummer: K53802WW | UPC-code: 0 85896 53802 8

Materiaalspecificaties

Basis, paal, scharnier, C-klem/ring Staal met poedercoating

Overige kenmerken

Compatibiliteit  Compatibel met monitoren met 75x75 or 100x100  
VESA®-platen 

Afmetingen product

Afmetingen product met randapparatuur 114 x 148 x 988 mm

Gewicht product 4,22 kg

Afmetingen product zonder randapparatuur 114 x 148 x 988 mm

Kleur en materiaal van behuizing Zwart

Ruimte op het bureau 114 x 148 cm

Gewichtscapaciteit Ondersteunt tot 9 kg per monitor 

Ondersteunde schermgrootte 13 - 32" (29" voor staande positie)

Afmetingen verpakking

Type verpakking Bruine doos

Afmetingen verpakking 600 x 142 x 147 mm

Gewicht verpakking 4,36 kg

Inhoud verpakking  1 x Vertical Stacking Dual Monitor Arm  
(inclusief montagekit), 1 x gebruikershandleiding,  
1 x garantiekaart

Instelbare hoeken

Kantelen +45° tot -45°

Draaien +45° tot -45°

Schermrotatie +180° tot -180°

Paalhoogte 883 mm

Bovenste draaischarnier +180° tot -180°

Installatie (klem/ring)

Dikte bureaublad voor C-klem: 10-88 mm

Dikte bureaublad voor ring 10-88 mm

Diameter voor ringmontage 10-70 mm

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Certificeringen en compliance REACH, RoHS, Prop 65

Garantie 2 jaar beperkt

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam 
ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO 
Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-
logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT39107NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 


