
Monitorivarsi 
USBARM 
kaasujousella ja kahdella USB-portilla 

 
 
Ergonomiset hyödyt  
 
+ Korkeussäätö on kevyttä ja vaivatonta - 
onnistuu yhden sormen voimalla 

 
+ Kallistuksen säätö pysty- ja vaakatasossa 
häiritsevien heijastusten välttämiseksi 

 
+ Korkeuden ja etäisyyden säädön avulla 
saavutetaan optimaalinen katseluasento 

 
+ Kaikkiin säätöruuveihin pääsee helposti käsiksi 
yläkautta - ei tarvetta kyyristellä varren alle 

 
+ Erikoisuutena monitorivarren jalustassa on 
kaksi USB-porttia, jotka mahdollistavat 
esimerkiksi matkapuhelimen lataamisen, 
tiedonsiirron ja hiiren tai näppäimistön 
yhdistämisen - ei kumartelua pöydän alle 
tietokoneen USB-portteja varten 

 
 
Muut hyödyt 
 
 
+ Varren käyttö säästää pöytätilaa monitorin 
omaan jalustaan verrattuna 

 
+ Monitorivarsi tarjoaa monipuoliset 
säätömahdollisuudet, jotka eivät ole 
toteutettavissa normaalilla jalustalla 

 
+ Mahdollistaa asiakaspalvelussa ruudun 
kätevän kääntämisen asiakkaan nähtäväksi 

 
+ Monitorin asennon vaihtaminen pysty- ja 
vaaka-asennon välillä on vaivatonta. Matkapuhelimen lataus kätevästi USB-portista, 

joka on pöydän päällä eikä alla. 

Monitorivarren jalustassa on kaksi USB-porttia, 

jotka mahdollistavat esim. puhelimen lataamisen, 

tiedonsiirron ja hiiren tai näppäimistön 

yhdistämisen 



 
+ Asentamista edeltää vain muutaman osan kokoaminen 

 
+ Kokoaminen on helppoa, osat on selkeästi merkitty 
samoilla kirjaimilla pakkauksessa ja asennusohjeissa.  

 
+ Varren mukana normaali pöytäkiinnike sekä tarvikkeet 
asennukseen pöydän läpi 
 
+ Jalustan USB 3.0 -portit mahdollistavat jopa 
kymmenen kertaa nopeamman tiedonsiirron kuin USB 
2.0 -portit (edellyttäen, että yhdistetyn tietokoneen USB-
portit ovat myös versiota 3.0) 
 
 
Tekniset tiedot 
Sopivat monitorit 
 

paino: 2-9 kg 
koko: 10" - 30" 

Monitorin 
korkeussäätö 

kevennetty kaasujousella 

Monitorin kierto täydet 360º, pysty- ja vaaka-
asento 

Ulottuvuus max. 505 mm 

Pystysäätö max. 390 mm 

Monitorin kallistus ylöspäin 85º, alaspäin 15º 

Monitorin kiinnitys 
 

kiinnitysreiät VESA standardin 
mukaan,  
75 x 75 mm ja 100 x 100 mm 

Varren kiinnitys 
pöytään 
 
 

mukana osat kahta eri 
vaihtoehtoa varten:  
- pöytäkiinnike, pöydän paksuus 
2-12 cm 
- asennus pöydän läpi, pöydän 
paksuus 2-10 cm 

Jalustan USB-portit 2 kpl USB 3.0 

Johdot jalustasta 
tietokoneeseen 

2 kpl, 175 cm kumpikin 

Monitorijohtojen 
järjestäminen 

johdot piiloutuvat varren sisään 
mustien muovisuojusten alle, pois 
tieltä 

Säätöruuvit säätö yläkautta 

Värivaihtoehdot hopea ja musta 

 
 
Tuotekoodit 
 
13201-06 - Monitorivarsi USBARM, musta 
13201-10 - Monitorivarsi USBARM, hopea 

Nostovastuksen säätö merkitty selkeästi 

merkein + ja - 

Säätöruuveihin pääsee helposti käsiksi 

yläkautta 

Osat on selkeästi merkitty samoilla 

kirjaimilla pakkauksessa ja 

asennusohjeessa 


