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Ergotron Neo-Flex™
LCD Arm

Kenmerken:
• Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
• Positioneer gemakkelijk uw LCD
monitor voor maximaal comfort en
productiviteit
• 20 cm hoogteverstelling zorgt voor
een ergonomische werkplek voor
de gemiddelde gebruiker
• Roteer LCD monitor voor
weergave in portret/landschap
• Eenvoudige installatie met de
bureauklem of het bureauschroefsysteem
• Gewichtscapaciteit is 8,2 kg
• Solide constructie voor optimale
duurzaamheid
• Geïntegreerd kabelmanagement
• Geschikt voor monitoren die
voldoen aan de VESA (75 / 100
mm) standaard
• 3 jaar garantie
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De Neo-Flex™ LCD Arm is de perfecte accessoire om volledige
flexibiliteit aan LCD monitor of TV toe te voegen. Het gestroomlijnde
ontwerp bespaart u bureauruimte en stelt u in staat gemakkelijk de
hoogte van uw monitor in te stellen. Met één druk op de knop stelt u de
kijkhoogte in en
•
•
•

vergroot u uw kijkcomfort,
vermindert u hinderlijke spiegeling en
toont u gemakkelijk uw scherm aan een ander.

Om de hoogte van uw monitor in te stellen, druk de knop aan de zijkant
van de arm in met één hand, ondersteun de monitor met uw andere hand
en beweeg de monitor omhoog of omlaag. Laat de knop los wanneer u
de voor u ideal positie heeft bepaald. De Neo-Flex™ LCD Arm is ideaal
voor op kantoor of thuis, en in situaties waar meerdere mensen dezelfde
monitor gebruiken.

Bevestig eenvoudig uw LCD monitor aan de arm
met de vier schroeven. Bepaal vervolgens de
kijkhoogte en de kijkhoek voor maximaal comfort en
productiviteit.
Druk de knop in en plaats uw monitor op de voor u
ideal kijkhoogte.

Geïntegreerd kabelmanagement.

De solide bureauklem vereist weinig ruimte en zorgt
voor stabiliteit, zelfs wanneer u de monitor instelt.
(Optioneel bureauschroefsysteem is bijgeleverd).
De Neo-Flex™ LCD Arm is geschikt voor alle LCD
monitoren die voldoen aan de VESA standaard.
Verwijder eenvoudigweg de bestaande voet van de
monitor, bepaal het gatenpatroon (75 of 100 mm) en
bevestig de LCD monitor aan de arm.

Instellingsbereik:
20 cm hoogteversteling

Arm zwenkt 360°
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Monitor draait 180° links/rechts

180° naar voren/ naar
achteren kantelen

360° portret/ landschap weergave

Basis specificaties:
Beschrijving en model:
Neo-Flex™ LCD Arm
Model: NF08LD1S
Artikelnummer: 45-174-300 (zilver)
Bevestigingsopties:
• Bureauklem: bevestigbaar aan oppervlakken tot 51 mm dik
• Bureauschroefsysteem: geschikt voor gaten tot 51 mm breed
en tot 44,5 mm dik. Bureauschroefsysteem moet in het midden
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van het gat worden geplaatst.
Montagemogelijkheden:
VESA® FDMI MIS-D, 100/75, C
(VESA gatenpatroon: 100 x 100mm & 75 x 75mm)
Gewichtscapaciteit: 8,2kg
Verzendgewicht: 4,1kg
Garantie: 3 jaar

