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NM-D775BLACK(PLUS)
Monitorarm voor 1 (ultra-wide/curved) scherm

Met de Neomounts Select NM-D775BLACK en NM-D775BLACKPLUS 
monitorarm kunt u eenvoudig een monitor aan het bureau bevestigen via 
een top-fi x bureauklem of doorvoer.

De NM-D775BLACK steunen z� n ontworpen voor fl at screens tot 32″ en 
hebben een maximaal draagvermogen van 16 kg. De NM-D775BLACKPLUS 
steunen z� n specifi ek ontworpen voor ultra-wide/curved schermen tot 49” en 
kunnen een hogere totale capaciteit dragen met een maximaal gewicht van 
18 kg. Ze z� n voorzien van een verstevigde kop voor curved- en ultrawide-
schermen.

Dankz�  Neomounts unieke kantel- (90°), roteer- (180°) en zwenktechniek 
(180°/360°) kunnen de steunen aangepast worden naar iedere k� khoek 
voor optimaal gebruik van de mogel� kheden van het scherm. Bovendien 
beschikken de monitorarmen over het handige 180°-stopmechanisme, waar-
mee ze veilig versteld kunnen worden, zelfs wanneer ze dichtb�  een muur of 
scheidingspaneel worden geplaatst, zonder contact met de muur te maken. 
Dankz�  de gasveer z� n de steunen eenvoudig in hoogte te verstellen tot 
59 cm en daarnaast in diepte verstelbaar van 0 tot 63 cm.

Een uniek kabelmanagementsysteem leidt en verbergt de kabels van de steun 
naar de monitor. De NM-D775BLACK(PLUS) bureausteunen z� n ideaal voor 
gebruik in kantoren, op balies en in receptieruimtes.

10-32″
10-49″ [PLUS]

Diepte: 0-63 cm

+45° | -45° Quick-release VESA

8717371447205
8717371447809 [PLUS]

360°

Top-fi x klem/doorvoer

75x75 - 100x100 mm

Gasveer

1-16 kg
1-18 kg [PLUS] 180°

180° stopmechanisme

NM-D775BLACK(PLUS)

NM-D775SILVER(PLUS)

OOK BESCHIKBAAR:

NM-D775WHITE(PLUS)

Geschikt voor ultra-wide/curved schermen NM-D775BLACK

Inclusief:   Top-fi x 
klem

Top-fi x 
doorvoer

Inclusief:   Top-fi x Top-fi x 
klem

NM-D775BLACKPLUS

Hoogte: 27-60 cm Kabelmanagement

180º stop
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NM-D775DXBLACK
Monitorarm voor 2 schermen

Met de Neomounts Select NM-D775DXBLACK monitorarm kunt u eenvoudig 
een monitor aan het bureau bevestigen via een top-fi x bureauklem of doorvoer.

De NM-D775DXBLACK steunen z� n ontworpen voor fl at screens tot 32″ en 
hebben een maximaal draagvermogen van 8 kg per scherm. 

Dankz�  Neomounts unieke kantel- (20°), roteer- (360°) en zwenktechniek 
(180°/360°), kunnen de steunen aangepast worden naar iedere k� khoek 
voor optimaal gebruik van de mogel� kheden van de schermen. Bovendien 
beschikken de monitorarmen over het handige 180°-stopmechanisme, waar-
mee ze veilig versteld kunnen worden, zelfs wanneer ze dichtb�  een muur of 
scheidingspaneel worden geplaatst, zonder contact met de muur te maken. 
Dankz�  de gasveer z� n de steunen eenvoudig in hoogte te verstellen tot 
60 cm en daarnaast in diepte verstelbaar van 0 tot 63 cm. 

Een uniek kabelmanagementsysteem leidt en verbergt de kabels van de steun 
naar de monitor. De NM-D775DXBLACK bureausteunen z� n ideaal voor 
gebruik in kantoren, op balies en in receptieruimtes.

NM-D775DXBLACK

NM-D775DXSILVER

OOK BESCHIKBAAR:

NM-D775DXWHITE

Inclusief:    Top-fi x 
klem

Top-fi x 
doorvoer

180º stop

10-32″

Diepte: 0-63 cm

+10° | -10° Quick-release VESA

8717371446857

360°

Top-fi x klem/doorvoer

75x75 - 100x100 mm

Gasveer

1-8 kg (2x) 360°

180° stopmechanismeHoogte: 27-60 cm Kabelmanagement


