Datasheet

Suporte articulado duplo
HP
Hot Desk
HP Hot
Desk 2nd Monitor Arm
Data sheet

HP Hot Desk 2nd Monitor Arm

Double
your
Duplique
suaview
visão
Seja ainda mais eficiente quando adiciona um segundo monitor
Be
even
efficient
when
you add
a second
to 27”
até
27"more
diagonal
à sua
solução
HP Hot
Deskdisplay
com o up
Suporte
diagonal
to your
HPHP
Hot
Desk
solution with the HP Hot Desk 2nd
articulado
duplo
Hot
Desk.
Monitor Arm.
Get
in the
Entre
nazone
zona
Adjust
the
heighteand
viewingdeangle
of your mounted
display montado
to your specific
comfort
Ajuste
a altura
o ângulo
visualização
do seu monitor
de acordo
comsettings.
as
configurações para o seu conforto.
Rest easy
Get
the reassurance
Descanse
fácil of a one-year limited warranty.

Obtenha o conforto da garantia limitada de um ano.

Datasheet | Suporte articulado duplo HP Hot Desk
Data sheet | HP Hot Desk 2nd Monitor Arm

Especificações
Specifications

HP Hot Desk
2nd articulado
Monitor Arm
Suporte
duplo HP Hot Desk
Part number
Número da peça
Peso

Weight

W3Z74AA

5,5 lbs (2.5 kg ) embalado Packaged 5.5 lbs (2.5 kg )
Unpackaged 4.5 lbs (2.0 kg)
4,5 lbs (2,0 kg) fora da embalagem

Maximum
Display
Size Supported
Tamanho máximo
do monitor
suportado
27 pol.
Carga

Load
Form Factor

40 lb (18,2 kg)

Fator de forma

Desktop

Escala de elevação

22 - 33 cm

Escala de inclinação

70 graus para trás
5 graus para frente

Lift Range

Tilt Range
VESA Mount Standard

Montagem VESA padrão

Display Rotation

W3Z74AA

100 mm
75 mm

27 in
40 lb (18.2 kg)
Desktop
22-33 cm
70 degrees backward
5 degrees forward
100 mm
75 mm
360 degrees

Rotação do monitor

360 graus

Grampo de mesa
Service and support

0,4 - 2,6 pol. (10 - 66 mm) One-year limited warranty. Additional support is available via online support forums.

Kit contents
Serviço e suporte

Hot Desk
2nd Monitor
Arm andatravés
documentation
Garantia limitada de um ano.HP
O suporte
adicional
está disponível
de fóruns de suporte online.

Conteúdo do kit

Suporte articulado duplo HP Hot Desk e documentação

Desk Clamp

0.4 - 2.6 in (10 - 66 mm)
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