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Arm voor twee monitoren
#23941

Arm voor twee monitoren geeft maximale flexibiliteit in de beelden die je ziet, zodat je comfortabel kunt gamen

Eigenschappen
• Steun voor twee monitoren, zodat je twee schermen van

maximaal 32 inch kunt bevestigen
• Compatibel met VESA-bevestigingsgaten van 75 x 75 mm en 100

x 100 mm
• Maximaal aanpasbaar: kantelen, draaien, hoogte, voor/achter,

staande/liggende stand
• Verbeterde ergonomie zorgt voor een betere houding om

nekklachten te voorkomen
• Gemaakt om te kunnen multitasken; gamen en

chatten/twitchen/surfen tegelijk
• Kabelbeheer houdt kabels uit het zicht

Wat zit er in de verpakking
• Arm voor twee monitoren
• Kabelbeheerklemmen
• Installatiemateriaal
• Handleiding

Systeem vereisten
• Monitor tot 32 inch
• Tafel tot 6 cm dik
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Volledig zicht
Of je nu twee monitoren gebruikt om te gamen, te streamen
of te editen, de Trust GXT 1120 Mara staat je bij. Deze
dual-screen-oplossing laat je twee monitoren - tot 32-inch per
stuk - op je bureau plaatsen, terwijl je bureau vrij blijft van
kabels dankzij het kabelmanagementsysteem. Het geeft je alle
flexibiliteit die je nodig hebt om je monitoren te plaatsen zoals
jij wilt.

Twee keer zoveel zicht
Als je twee monitoren gebruikt voor gaming, streaming of
editing, dan is de Trust GXT 1120 Mara precies wat je nodig
hebt. Deze dual-monitor-arm heeft ruimte voor twee
monitoren tot 32” met een gecombineerd gewicht van
maximaal 16kg, zonder dat ze ruimte op je bureau innemen.
Dat geeft je een hoop ruimte om te gamen.

Flexibiliteit
Dankzij de flexibiliteit van de Mara, plaats je jouw monitoren
precies zoals jij dat wilt. Pas de hoogte aan om jouw
lichaamshouding te bevorderen en rugklachten te
voorkomen, en kantel, draai en pivot ze om de setup te
creëren die goed werkt voor je. En omdat deze arm geschikt is
voor elke monitor met een VESA 75- of VESA 100-mount, heb
je genoeg keuze uit beeldschermen.

Opgeruimd
Twee monitoren betekent twee keer zoveel kabels, maar ook
dat lost de Trust GXT 1120 Mara voor je op. Het geïntegreerde
kabelmanagementsysteem zorgt ervoor dat alle kabels uit het
zicht blijven. En omdat je jouw monitoren niet op hun
standaarden hoeft te zetten, behoud je alle ruimte van je
bureau. Dat is een hoop bewegingsvrijheid.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

510 mm Width of main product
(in mm)

860 mm

Depth of main product
(in mm)

115 mm Total weight 2765 g

Weight of main unit 2682 g

FEATURES
Cable management True

MOUNT
VESA 100x100mm, 75x75mm Number of mounting

arms
2

Mounting surface Desk Mounting type Clamp

Max mounting surface
thickness (cm)

6 cm Maximum weight (kg) 16 kg

ADJUSTABILITY
Adjustability list Height, Movability (front to

back), Orientation
(portrait/landscape), Swivel,
Tilt

COMPATIBILITY
Maximum screen size
(inch)

32 " Compatible Device Types Monitor
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT EXTRA 2 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1
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