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Universel loftmontage til projektor til installation tæt på loftet
Alle dele medfølger og leveres 95 % samlet, hvilket reducerer installationstiden
Fire fuldt justerbare krydsarme passer til 99 % af projektorer

Techmount TM-CC er et loftbeslag til universelle projektorer,
som er designet til sikkert og solidt at fastgøre 99 % af
dataprojektorer til loftet. Beslaget er designet til
anvendelser, hvor intet ‘drop’ kræves, så stænger er ikke
inkluderet. Beslaget holder projektoren på en afstand af 110
mm fra loftet.

SPECIFIKATIONER

Robust konstruktion
Højeste �nishstandard og konstrueret med stabilitet og sikkerhed
for øje. Et råt, satinhvidt �nish i høj kvalitet løber sømløst sammen
med loftplader.

Manøvrerbar
Øverste og nederste dele kan roteres 360 grader, og krydsarmene
har en maksimal spændvidde på 340 mm.

Skrånende lofter?
En vippemekanisme er indbygget, hvilket giver mulighed for at
anvende beslaget på kirkeagtige lofter.

Sikkerhedsgodkendt
Som med alle projektorer inkluderer Techmount et sikkerhedskabel,
der fastgøres til projektoren. TM-CC har en anbefalet maksimal
sikker belastning på 10 kg, som ligger langt inden for produktets
begrænsninger.

Nem installation
Det er nemt at installere beslaget på projektoren; de �este
projektorer har gevind på undersiden til fastgørelse. Da ikke alle
projektorer har samme skruediameter, medfølger et udvalg af
skruer, der passer til de �este projektorer. Armene sættes blot på
beslaget over fastgørelseshullerne, og en skrue isættes projektoren.

Værktøj medfølger
En skruenøgle og umbrakonøgle medfølger.

Sikker
Hurtige udløsningsmekanismer gør livet nemmere for tyve – derfor
har TM-CC sikre sekskantede pindbolte.
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KASSENS MÅL
245 x 185 x 80 mm

VÆGT I EMBALLAGE
1,9 kg

SIKKER BELASTNING
10 kg

FARVE
Hvid satin

MEDFØLGENDE TILBEHØR
1 x H50 umbrakonøgle 1 x 17 mm skruenøgle 4 x M2.5 40 mm rille
til Optoma & Acer 4 x M3 40 mm skruer 4 x M4 40 mm skruer 4 x
M5 40 mm skruer 4 x M6 40 mm skruer 1 x sikkerhedsforankring

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDER
RoHS, TUV-GS Certi�cation


