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Produkt
Blad

Med SmartFit® utrymmesbesparande monitorarmar är det enkelt att hitta rätt 

ergonomisk bildskärmsjustering, till och med för skrivbord med litet djup. Enkel, 

icke-permanent installation inklusive nödvändiga verktyg. En  förinstallerad 

C-klämma riktad mot skrivbordets framsida för mycket enklare installation i 

trånga utrymmen (genomföringsfäste ingår som tillval). 

Egenskaper inkluderar:

• Perfekt för skrivbord med 
litet djup

• Snabbfrigjorda VESA®-fästen

• SmartFit® gör det enkelt att hitta 
rätt (ergonomiska) höjdjustering i 
liggande eller stående

• En enkel bas håller två bildskärmar 
(endast K55513WW)

• Förinstallerad C-klämma riktad mot 
skrivbordets framsida för mycket 
enklare installation, särskilt i trånga 
utrymmen (genomföringsfäste 
ingår som tillval)

• Installationsverktyg ingår

• Justeringsratt med enkelt grepp

• Robust, utrymmesbesparande och 
diskret design - perfekt för hem- 
eller kontorsanvändning

• C-klämma passar upp till 85 mm (3,3 
tum) tjocka skrivbord 

• Genomföringsfäste passar upp till 
40 mm (1,5 tum) tjocka skrivbord 

• Kompatibel med sittande/stående 
skrivbord

• Kompletterar en modern estetik 

• Håller skrivbordet rent 
och plotterfritt (inklusive 
kabelhantering)

Öka din  
komfortnivå.
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Blad
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Enkel, icke-permanent installation

Inkluderar nödvändiga verktyg och 

en förinstallerad C-klämma riktad 

mot skrivbordets framsida för mycket 

enklare installation i trånga utrymmen 

(genomföringsfäste ingår som tillval). 

C-klämma passar upp till 85 mm (3,3 tum) 

tjocka skrivbord. Genomföringsfäste passar 

upp till 40 mm (1,5 tum) tjocka skrivbord. 

Kompatibel med sittande/stående skrivbord.

Perfekt för hem- eller kontorsanvändning

Elegant, robust och utrymmesbesparande 

design kompletterar en modern estetik 

samtidigt som dina bildskärmar hålls stabila 

(med stöd för bildskärmar på upp till 27 tum 

och 8 kg/17,6 lbs). Kabelhanteringssystem 

eliminerar kabeloredan så att skrivbordet blir 

snyggare.

En enkel bas håller två bildskärmar

Frigör värdefull skrivbordsyta. (Endast 

K55513WW dubbla monitorarmar) Tillåter två 

bildskärmar att placeras bredvid varandra och 

på lämpligt avstånd från betraktaren.

Gjord för utrymmen med litet djup

Unik design tillåter enkel monitorjustering, till 

och med i trånga utrymmen.

Justeringsratt med enkelt grepp  

och snabbfrigjorda VESA®-fästen

Ratten låter dig snabbt och enkelt justera 

höjden (239–470 mm), lutningen och 

svängningen (±10°). Vrid till liggande eller 

stående (±180°) och lås fast dina bildskärmar. 

Snabbfrigjorda VESA-fästen förenklar 

bildskärmsinstallationen.

SmartFit®-systemet

Med SmartFit® är det lika enkelt som 1, 2, 

3 att hitta rätt höjd för maximal komfort. 

Matcha bara din handstorlek med färgen på 

det medföljande schemat, ställ in höjden till 

din färg och du är klar.



Materialspecifikationer

Stolpe Aluminium

Arm Aluminium

Kabelöverdrag Plast

Bas: C-klämma/genomföring Stål

Ratt Stål och plast

SmartFit-etikett Kopparplåtsetikett

Höljets färg och material Svart/aluminium

Andra egenskaper

Kompatibel med VESA-fäste  Kompatibel med bildskärmar med  
VESA® 75-/100-plattor

Produktens mått

Enhetens mått 130 x 170 x 605 mm (5,11 x 6,69 x 23,81 tum)

Enhetens vikt 2,08 kg (4,58 lbs)

Plats på skrivbordet 90 x 150 mm (3,54 x 5,90 tum)

Förpackningens mått

Typ av förpackning Brun låda

Förpackningens mått 62,5 x 18 x 11,2 cm (24,6 x 7,1 x 4,4 tum)

Förpackningens vikt 2,52 kg (5,56 lbs)

Förpackningens innehåll 1 st

Viktkapacitet

Bildskärmens storlek/vikt 8 kg (17,6 lbs) eller 32 tums bildskärm

Vinkeljustering

Lutning/svängning ±10°

Skärmrotation ±180°

Maximal stolphöjd 500 mm (19,7 tum)

Installation

Förinstallerad C-klämma 

Tillval Genomföring

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Garanti 2 års begränsad

Tekniska  
specifikationer

SmartFit® utrymmesbesparande enkel monitorarm 
Artikelnummer: K55512WW | UPC-kod: 0 85896 55512 4
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Materialspecifikationer

Stolpe Aluminium

Arm Aluminium

Kabelöverdrag Plast

Bas: C-klämma/genomföring Stål

Ratt Stål och plast

SmartFit-etikett Kopparplåtsetikett

Höljets färg och material Svart/aluminium

Andra egenskaper

Kompatibel med VESA-fäste  Kompatibel med bildskärmar med  
VESA® 75-/100-plattor

Produktens mått

Enhetens mått 717 x 170 x 530 mm (28,22 x 6,69 x 20,86 tum)

Enhetens vikt 3,29 kg (7,25 lbs)

Plats på skrivbordet 90 x 150 mm (3,54 x 5,90 tum)

Förpackningens mått

Typ av förpackning Brun låda

Förpackningens mått 73,5 x 18 x 14,5 cm (28,9 x 7,1 x 5,7 tum)

Förpackningens vikt 3,92 kg (8,64 lbs)

Förpackningens innehåll 1 st

Viktkapacitet

Bildskärmens storlek/vikt 8 kg (17,6 lbs) eller 27 tums bildskärmar

Vinkeljustering

Lutning/svängning ±10°

Skärmrotation ±180°

Maximal stolphöjd 500 mm (19,7 tum)

Installation

Förinstallerad C-klämma 

Tillval Genomföring

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Garanti 2 års begränsad

Tekniska  
specifikationer

SmartFit® utrymmesbesparande dubbla monitorarmar 
Artikelnummer: K55513WW | UPC-kod: 0 85896 55513 1

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och 
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är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och  oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. 
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