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Öka din  
komfortnivå.

Det är enkelt att hitta rätt ergonomisk höjd för bildskärmen och 
justera avståndet tack vare den robusta och stabila  SmartFit® 
Ergo Single Monitor Arm. Frigör värdefull skrivbordsyta 
samtidigt som ergonomin förbättras. Brett justeringsområde 
ger ±90° svängning, ±180° rotation (för liggande eller 
stående), ±45° justering av monitorlutning och upp till 
283mm/11,1” armförlängning. Robust C-klämma av metall och 
genomföringsfäste är enkla att installera. Kompatibel med 
bildskärmar på upp till 34” och 8 kg/17,6 lbs. 

Funktioner inkluderar:

• SmartFit®-systemet

• Brett justeringsområde

• Utfällbar arm

• C-klämma och genomföringsfäste ingår

• Snabbupplåsande VESA® 75/100-monteringsplatta

• Kabelhanteringssystem

Produkt
Blad



Produkt
Blad

SmartFit®-systemet gör 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.

C-klämma och genomföringsfäste 
ingår och är gjorda av hållbart stål 
och aluminium, kräver mindre 
skrivbordsyta för att fästas, är enkla 
att installera och kommer inte att 
skada eller märka skrivbordet eller 
bordet.

Brett justeringsområde ger ±90° 
svängning, ±180° rotation (för 
liggande eller stående) och ±45° 
justering av monitorlutning för 
ergonomisk komfort.

Snabbupplåsande avtagbar 
VESA® 75/100-monteringsplatta 
för bildskärmar upp till 34” och 
8 kg/17,6 lbs.

Utfällbar arm låter dig enkelt justera 
bildskärmens avstånd (upp till 
283 mm/11,1”).

Kabelhanteringssystem eliminerar 
kabeloredan så att skrivbordet blir 
snyggare.
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Tekniska  
specifikationer

SmartFit® Ergo Single Monitor Arm - Long
Artikelnummer: K55408WW | UPC-kod: 0 85896 55408 0

Materialspecifikationer

Stolpe, förlängd arm Stål med pulverbeläggning

Bas: C-klämma/genomföring Stål med pulverbeläggning

Kabelöverdrag ABS

SmartFit-flagga Nylon med glasfiber

Höljets färg/material Svart/stål

Kompatibel med VESA-fäste Kompatibel med bildskärmar med  
 VESA® 75 eller 100 monteringsmönster 

Installation Klämma/genomföring

Produktens mått

Mått  114 x 520 x 548 mm (4,49 tum x 20,47 tum x 21 tum)

Vikt 3,32 kg (7,32 lbs) 

Viktkapacitet Stöd för bildskärmar upp till 8 kg/17,6 lbs eller 34”

Lutning ±45°

Svängning ±90°

Skärmrotation ±180°

Armens fulla förlängning 399 mm (15,7 tum)

Stolphöjd 443 mm (17,4 tum)

Förpackning

Stil  Brun låda

Mått 45,6 x 23,3 x 13,5cm (17,95 tum x 9,17 tum x 5,31 tum)

Vikt 8,49 lb (3,85kg)

Innehåll Monitorarm, IG, garanti 

Effekt och miljöförhållanden

Relativ luftfuktighet  30 %–80 %

Driftstemperatur –5 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur –40 °C ~ +70 °C

Ursprungsland, regelverk och garanti

Ursprungsland Kina

Garanti 2 års begränsad

Certifieringar och överensstämmelse RoHS
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