
© 2023 Ergotron, Inc.      www.ergotron.com Alle rechten voorbehouden

  TRACE™  
Monitor Mount

•  Intuïtieve verstelbaarheid: Volgt u 
moeiteloos

•  Flexibele werkwijze: Gemakkelijk 
wisselen tussen individuele taken en 
samenwerking

•  Meer werkruimte: Tilt schermen vanaf het 
bureaublad vanuit een compacte basis

•  Blijf georganiseerd: Geïntegreerd 
kabelbeheer geeft ruimte en vrijheid

•  Flexibel ontwerp: Snel om te zetten 
naar een configuratie met één of twee 
monitoren

•  Ergonomische vormgeving: Moedigt 
regelmatige beweging aan om gezond  
te werken

VOLGT U IN IEDERE BEWEGING

De innovatieve TRACE laat zich zeer eenvoudig verstellen. Het geeft u een geweldige 
werkervaring. De TRACE past zich aan de ergonomische behoeften van iedere 
gebruiker om thuis of op kantoor flexibele werkplekken te creëren die moeiteloos 
schakelen tussen gebruikers. Dit helpt ons te bewegen en samen te werken. 



Enkel met standaardklem Dubbel met standaardklem

Onderdeel #  
kleur

45-630-216 (wit) 
45-630-224 (matzwart) 

45-631-216 (wit) 
45-631-224 (matzwart) 

Inclusief

Enkelvoudige montage, contra-
gebalanceerd beeldschermdraaipunt, 

snelbevestiging, 2-delige 
montageklem, montagemateriaal en 

gereedschap

Dubbele bevestiging, beugel, monitor 
draaipunten (2), 2-delige montageklem, 

montagemateriaal en gereedschap

Gebruikelijke  
afmeting LCD 21.5–38″ 21.5–27″ 

AFMETING LCD BIJ BENADERING. AFMETING IS GEBASEERD OP DIAGONALE METING VAN HET SCHERM. AFMETING LCD MAG WORDEN OVERSCHREDEN ZOLANG HET GEWICHT 
VAN HET SCHERM NIET MEER BEDRAAGT DAT DE MAXIMALE GEWICHTSBELASTING VAN DE STEUN.

Maximale 
gewichtsbelasting 2,9–9,8 kg (6.5–21.5 lbs) 3.7–9.8 kg (8.1–21.5 lbs)

Hoogte 
verstelbaarheidsbereik 28 cm (11″)

Kantelhoek 80° 75° / 5°

Pan bereik 240°

Rotatie 360°

VESA MIS-D

Uitbreiding  38.1 cm (15″)

Gewicht 7 kg (15.3 lbs) 8.9 kg (19.5 lbs)

Gewicht  
incl. verpakking 8.3 kg (18.3 lbs) 11.6 kg (25.5 lbs)

Verzendings 
afmetingen

75.1 x 23.4 x 26 cm
(29.5″ x 9.2″ x 10.2″)

89.3 x 30.4 x 26 cm
(35.1″ x 12″ x 10.2″)

Garantie 15 jaar

TRACE™ Monitor Mount

DUBBEL 
47-110-224 (MATZWART)

ENKEL 
47-109-224 (MATZWART)

CONVERSIEKITS

Moeiteloze verstelling met Constant Force™ Technologie 

Professioneel getest op kwaliteit gedurende 
15.000 cycli

Download aanvullende informatie via ergotron.com
Verkoop EMEA: 
Amersfoort, The Netherlands  /  +31.33.45.45.600  /  info.eu@ergotron.com
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custom@ergotron.com
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LOW PROFILE 
98-490-216 (WIT) 

KLEMKITS

DOORVOER 
98-492-009 (MATZWART)

LOW PROFILE 
98-490-224 (MATZWART) 


