
Produktark
 

Vertikal monteringsarm for to skjermer 
Varenummer: K53802WW | UPC-kode: 0 85896 53802 8

Monter 
skjermene 
dine vertikalt.

Uansett om du prøver å maksimere tilgjengelig skrivebordsplass, 
jobber innen sikkerhet, er en gamer eller bare ønsker bedre topp-til-
bunn nettlesing kan den vertikale monteringsarmen for to skjermer 
tilby stabil og sikker vertikal posisjonering av to skjermer på opptil 
32 tommer hver (9 kg) Lett å installere og justere, designet med full 
bevegelighet lar deg posisjonere monitorene slik du ønsker mens 
den integrerte kabelorganiseringen reduserer rot.

Egenskaper:

• Dobbel vertikal montering holder to skjermer, hver av dem opptil 
32 tommer (9 kg) i landskapsmodus, 29 tommer i portrettmodus

• Vertikalt stablede skjermer maksimerer tilgjengelig plass på 
skrivebordet

• Hurtigutløser-håndtak tillater jevn og uanstrengt høydejustering 
av monitor

• Design som gir full bevegelighet

• Avtagbare ±180° roterbare VESA® 75/100-plater

• Forhåndsinstallert C-klemme (valgfritt feste inkludert)

• Integrert kabelorganisering



Produktark
 

Dobbel vertikal montering

Ideell for topp-til-bunn 

nettlesing, kontrollrom, 

spilling eller andre 

steder det er begrenset 

skrivebordsplass.

Maksimer tilgjengelig 

skrivebordsplass

Vertikalt stablede skjermer 

lar deg ha to skjermer hvor 

du ellers bare hadde hatt 

plass til én.

Hurtigutløser-håndtak for 

høydejustering

Tilbyr jevn og uanstrengt 

høydejustering av monitor.

Design som gir full 

bevegelighet

Tillater fleksibel 

skjermposisjonering.

Avtagbare VESA® 

75/100-plater

Roter ±180° for landskaps- 

eller portrettmodus på 

hver skjerm. Holder to 

skjermer, hver av dem 

opptil 32 tommer (9 kg) 

i landskapsmodus, 

29 tommer i 

portrettmodus.

Forhåndsinstallert 

C-klemme

Gjør installasjonen enkel 

og tilbyr en stabil og 

sikker base (valgfritt feste 

inkludert).

Integrert 

kabelorganisering

Reduserer rot og holder 

arbeidsflaten ryddig.

Garanti og brukerstøtte

Med en 2 års garanti og 

fremragende brukerstøtte 

kan du være trygg på at du 

er dekket av Kensington.

2 års
garanti
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Tekniske 
spesifikasjoner

Vertikal monteringsarm for to skjermer 
Varenummer: K53802WW | UPC-kode: 0 85896 53802 8

Materialspesifikasjoner

Base, stolper, ledd og C-klemme/feste Pulverlakkert stål

Andre funksjoner

Kompatibilitet  Kompatibel med skjermer med 75x75 eller 100x100  
VESA®-plater 

Dimensjoner

Enhetens dimensjoner med tilbehør 114 x 148 x 988 mm

Enhetens vekt 4,22 kg

Enhetens dimensjoner uten tilbehør 114 x 148 x 988 mm

Farge og materiale Svart

Skrivebordsavtrykk 114 x 148 cm

Vektkapasitet Opptil 9 kg per skjerm 

Skjermstørrelse som støttes 13–32 tommer (opptil 29 tommer for portrettmodus)

Emballasjemål

Emballasjetype Brun boks

Emballasjemål 600 x 142 x 147 mm

Vekt: 4,36 kg

Emballasjens innhold:  1x Vertikal monteringsarm for to skjermer (inkludert  
installasjonssett), 1 x brukermanual, 1 x garantikort.

Vinkeljusteringer

Vinkling +45° til -45°

Svingfeste +45° til -45°

Skjermrotasjon +180° til -180°

Stolpehøyde 883 mm

Øvre svingfeste +180° til -180°

Installasjon (klemme/feste)

Skrivebordstykkelse for C-klemme 10–88 mm

Skrivebordstykkelse for feste 10–88 mm

Diameter for feste 10–70 mm

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland: Kina

Sertifiseringer og samsvar: REACH, RoHS, Prop 65

garanti: 2 års begrenset
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