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Arm för vertikal stapling av dubbla bildskärmar 
Artikelnummer: K53802WW | UPC-kod: 0 85896 53802 8

Montera dina 
bildskärmar 
vertikalt.

Oavsett om du försöker maximera skrivbordsutrymmet, jobbar 
med säkerhet, spelar eller bara vill utöka webbsurfningen uppifrån 
och ned ger armen för stapling av dubbla bildskärmar stabil och 
säker vertikal positionering för två bildskärmar, var och en upp till 
32 tum (9 kg). Fullt rörlig design som är lätt att installera och justera 
möjliggör bildskärmspositionering i alla riktningar, samtidigt 
som den inbyggda kabelhanteringen gör att du slipper en massa 
sladdar.

Egenskaper inkluderar:

• Dubbel vertikal montering har plats för två bildskärmar, var och 
en upp till 32 tum (9 kg) i liggande läge, 29 tum i stående läge

• Staplade bildskärmar maximerar skrivbordsutrymmet

• Snabbupplåsande handtag för smidig höjdjustering av 
bildskärmen

• Fullt rörlig design

• Löstagbara VESA® 75/100-plattor som kan roteras ±180°

• Förmonterad C-klämma (genomföringsfäste medföljer)

• Inbyggd kabelhantering



Produktblad
 

Dubbel vertikal montering

Perfekt för webbsurfning 

uppifrån och ned, 

kontrollrum, spelande 

eller överallt annars där 

skrivbordsutrymmet är 

begränsat.

Maximerar 

skrivbordsutrymmet

Plats för två staplade 

bildskärmar.

Snabbupplåsande handtag 

för höjdjustering

Ger smidig höjdjustering 

av bildskärmen.

Fullt rörlig design

Möjliggör flexibel 

bildskärmspositionering.

Löstagbara VESA®  

75/100-plattor

Kan roteras ±180° för 

liggande eller stående läge 

för varje bildskärm. Har 

plats för två bildskärmar, 

var och en upp till 32 tum 

(9 kg) i liggande läge, 

29 tum i stående läge.

Förinstallerad C-klämma

Ger enkel installation 

och en stabil och säker 

bas (genomföringsfäste 

medföljer).

Inbyggd kabelhantering

Ger en prydligare 

arbetsplats.

Garanti och support

Med två års garanti och 

enastående kundsupport 

kan du lita på att 

Kensington skyddar dig.

2 års
garanti
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Tekniska  
specifikationer
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Materialspecifikationer

Bas, stolpe, led, C-klämma/genomföringsfäste Stål med pulverbeläggning

Andra egenskaper

Kompatibilitet  Kompatibel med bildskärmar med 75 x 75 eller  
100 x 100 VESA®-plattor 

Produktens mått

Enhetens mått med kringutrustning 114 x 148 x 988 mm

Enhetens vikt 4,22 kg

Enhetens mått (utan kringutrustning) 114 x 148 x 988 mm

Höljets färg och material Svart

Skrivbordsutrymme 114 x 148 cm

Viktkapacitet Stöd för upp till 9 kg per bildskärm 

Skärmstorlek som stöds 13–32 tum (upp till 29 tum i liggande läge)

Förpackningens mått

Typ av förpackning Brun låda

Förpackningens mått 600 x 142 x 147 mm

Förpackningens vikt 4,36 kg

Förpackningens innehåll  1 x arm för vertikal stapling av dubbla bildskärmar 
(inklusive installationskit), 1 x bruksanvisning,  
1 x garantikort

Vinkeljusteringar

Lutning +45° till −45°

Svängning +45° till −45°

Skärmrotation +180° till −180°

Stolphöjd 883 mm

Övre svängningsled +180° till −180°

Installation (klämma/genomföringsfäste)

Skrivbordets tjocklek för C-klämma 10–88 mm

Skrivbordets tjocklek för genomföringsfäste 10–88 mm

Diameter för genomföringsfäste 10–70 mm

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och efterlevnad REACH, RoHS, Prop 65

Garanti 2 års begränsad

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 

ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra 
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FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 


