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İki Monitör Kolu
#23941

Maksimum izleme esnekliği ve konforlu oyun oynamak için iki monitör kolu

Key features
• 32 inçe kadar iki ekranı takmak için iki monitör kolu
• VESA 75x75mm ve 100x100mm montaj delikleriyle uyumludur
• Maksimum uyum: eğme, çevirme, yükseklik, ön/arka, dikey/yatay

düzen
• Boynun zorlanmasını önleyen daha iyi duruş sağlayan gelişmiş

ergonomi
• Çok işlevlilik için tasarlandı; chat/Twitch/tarayıcı kullanırken oyun

oynamaya devam edin
• Kabloları göz önünden kaldırmak için kablo yönetimi

What's in the box
• İki monitör kolu
• Kablo yönetimi mandalları
• Montaj malzemeleri
• Kullanım Kılavuzu

System requirements
• Maksimum 32” boyutunda monitör
• Maksimum 6cm kalınlığında masa
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Tam Genel Bakış
İster çift monitörle oyun oynamayı ister yayın yapmayı tercih
ediyor olsun, Trust GXT 1120 Mara size yardımcı olacak. Bu çift
monitör çözümü, kablo yönetimi sistemi sayesinde masanızı
kablolardan kurtarırken diğer yandan her biri 32 inçe kadar iki
monitörü bağlamanıza yardımcı olur. Monitörlerinizi tam da
istediğiniz gibi yerleştirmek için ihtiyacınız olan tüm esnekliği
sunar.

Görüntü Alanını İkiye Katlayın
İster oyun, ister yayın, ister editleme olsun, eğer iki ekran
kullanmak istiyorsanız Trust GXT 1120 Mara tam da ihityacınız
olan şey. Bu çift monitör kolu, masanızda yer kaplamadan 32
inç ve toplam 16 kg'a kadar iki ekranı tutabilir. Bu, oyunlarınız
için size daha fazla yer bırakır.

Esneklik
Mara'nın esnekliği sayesinde, monitörlerinizi tam da ihtiyacınız
olan şekilde yerleştirebileceksiniz. Duruşunuzu iyileştirmek ve
bel ağrılarını önlemek için monitörlerinizin yüksekliğini
ayarlayın ve istediğiniz kurulumu elde edebilmek için eğin,
döndürün ve istediğinz açıya getirin. Bu kolun VESA 75 ve
VESA 100 montajlarını destekleyen herhangi monitörle
uyumlu olması sayesinde, istediğiniz herhangi monitörü
seçebilirsiniz.

Temiz
İki monitör genellikle iki katı kablo demektir, fakat GXT 1120
Mara sizin yanınızda. Entegre kablo yönetimi sistemi tüm
kablolarınızı gözünüzün önünden kaldıracak. Monitör
standlarına gerek yoktur, bu sayede masanızdaki alan size
kalır. Bu oldukça fazla hareket özgürlüğü.
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GENERAL
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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