
F10 Floorstands

Suporte de chão t ipo flipchart  para espaços de reunião
VFM-F10/WH / EU SAP: 5252503 / US SAP: 13777628

Suporte de chão portátil tipo flipchart
Para ecrãs de 50-65″ com peso até 45 kg
Roda entre as posições vertical e horizontal
Aprovado segundo a norma UL1678
Rodas grandes de 4"
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Suporte de chão

A Vision dispõe de suportes de chão para o Hub 2?

Sim! O VFM-F10 foi concebido para ser compatível com o Hub 2.

O VFM-F10 normal é adequado para o Hub 2?

Sim! O Hub 2 usa um padrão 350 x 350, adequado para o sistema universal 

do F10.
 

Ele permite rotação?

Sim. O suporte universal VESA permite rotação.

O mecanismo de rotação pode ser removido.

Ele permite inclinação?

Não de série, mas os braços VESA podem ser substituídos por braços do

VFM-W4X4T, da Vision, para permitir a inclinação, se necessário. De série,

este suporte de chão fixa o ecrã com uma inclinação de 7 graus. Isso é mais

na vertical do que os 12 graus do suporte Steelcase. Consideramos que 7

graus é melhor para reduzir os reflexos.

Tem arrumação para os cabos?

Sim. Os cabos podem ser totalmente escondidos ao longo das pernas,

ficando seguros, de modo a não atrapalharem as rodas à medida que for

movimentando o suporte.

É possível fixar uma bateria APC a este suporte de chão?

Estamos a trabalhar num adaptador para tornar isso possível. Esperamos 

consegui-lo no início de 2020.

A prateleira é amovível?

Sim. Se o utilizador não a quiser, basta deixá-la de fora.

A Vision dispõe de um suporte de parede para o Hub 2?

Sim, o VFM-W4X4. É o mesmo suporte universal que vem, de série,

com o F10.

Rotação do ecrã 2 ganchos
para os cabos

Prateleira para
portátil amovível

Arrumação
dos cabos

4 rodas de
grande dimensão

Cores disponiveis

x2

Microsoft Hub 2



F20/25 Floorstands

Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 45 kg
VFM-F20 / EU SAP: 4818836 / US SAP: 13445518

Suporte de chão portátil para ecrãs com até 45 kg (99,2 lb)
Adequado para ecrãs com dimensões VESA até 600 x 400 mm
Para ecrãs de 31 a 70″
O ecrã roda 90°
Altura ajustável através de manivela
Rodas grandes de 4″ (100 mm)
Prateleira incluídas

vav.link/pt/vfm-f20

Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 80 kg
VFM-F25 / EU SAP: 4818528 / US SAP: 13445519

Suporte de chão portátil para ecrãs com até 80 kg (176 lb)
Adequado para ecrãs com dimensões VESA até 1000 x 600 mm
Para ecrãs de 60 a 100″
(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)
Altura ajustável através de manivela
Rodas grandes de 4″ (100 mm)
Prateleiras incluídas

vav.link/pt/vfm-f25
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F40 Floorstands

Suporte de chão motorizado para ecrãs planos, para
espaços de reunião
VFM-F40 / EU SAP: 5062731 / US SAP: 70017406

Suporta até 130 kg
Regulação em altura até 700 mm
Motor rápido, de acionamento linear
Já vem 95% montado
Design resistente, com coluna fixa

He avy Duty Flat-Pane l Wall Mount 800×600
VFM-W8X6 / EU SAP: 4934295 / US SAP:
13557607

vav.link/pt/vfm-w8x6

VFM-F40 Frame  and Motor Asse mbly
VFM-F40FRAME / EU SAP: 4981411

Suporte de chão motorizado para ecrãs planos, para
espaços de reunião
VFM-F40/WB / EU SAP: 7451165

Otimizado para Promethean ActivBoard de 78 e 88"
Funciona com a maioria dos projetores de curto alcance
Regulação em altura de 700 mm
Braço telescópico universal para projetor
Fixa-se à parede

He avy Duty Flat-Pane l Wall Mount 800×600
VFM-W8X6 / EU SAP: 4934295 / US SAP:
13557607

vav.link/pt/vfm-w8x6

Short-T hrow Proje ctor Wall Mount
T M-ST 2 / EU SAP: 2775928 / US SAP: 12939538

vav.link/pt/tm-st2

VISION Soundbar Bracke ts
VFM-WSB / EU SAP: 6990143

vav.link/pt/vfm-wsb

VFM-F40 Frame  and Motor Asse mbly
VFM-F40FRAME / EU SAP: 4981411

VFM-WB Upright and board clamps
VFM-WB_UR / EU SAP: 7434669
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F50/F51 Floorstands

F50 Motorised Flat  Panel Floor Stand
VFM-F50 / EU SAP: 6369811

Suporte de chão resistente
Fixa-se à parede, transfere a carga para o chão
Para ecrãs planos até 100"
Regulação da altura até 800 mm
Controlo por controlador com fio ou RS-232

vav.link/pt/vfm-f50

F50T Motorised Trolley Floor stand
VFM-F50T  / EU SAP: 6369810

Suporte de chão resistente portátil
Para ecrãs planos até 100"
Regulação da altura até 800 mm
Controlo por controlador com fio ou RS-232
Suportes angulares para instalação em estilo quiosque opcional
Rodas removíveis  para variação não portátil
Pernas traseiras amovíveis  para se apoiarem nas paredes

vav.link/pt/vfm-f50t

F51 Flat  Panel Floor Stand
VFM-F51 / EU SAP: 6369808

Suporte de chão resistente
Fixa-se à parede, transfere a carga para o chão
Suporta até 95 kg
Regulação da altura até 680 mm

vav.link/pt/vfm-f51
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F50/F51 Floorstands

F51T Flat  Panel Trolley
VFM-F51T  / EU SAP: 6369807

Suporte de chão resistente portátil
Para ecrãs planos de grande formato 47-100"
Regulação da altura até 680 mm (26,8″)
Suportes angulares para instalação em estilo quiosque opcional
Rodas removíveis  para variação não portátil
Pernas traseiras amovíveis  para se apoiarem nas paredes

vav.link/pt/vfm-f51t
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