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Standaard statiefschroef past op elke webcam
Geschikt voor Logitech Brio-webcam voor Microsoft Whiteboard
Geschikt voor Huddly-camera's
Kan als hefboom aan de wand worden bevestigd
Totale lengte 440-735 mm (17,3"-28,9")
Stang kan verwijderd worden om de webcam zo dicht mogelijk bij het plafond te bevestigen
Geschikt voor Logitech MeetUp
Geschikt voor Logitech Rally-camera's

De TM-WEBCAM is een universele plafondbeugel voor
webcams voor het veilig bevestigen van een USB-camera
aan een plafond. Dankzij het telescopische ontwerp kan de
webcam snel worden geplaatst en afgesteld. Deze
plafondbeugel heeft een groter bereik dan de meeste andere
telescopische beugels.

Er is een groeiende vraag naar het bevestigen van USB-
camera's aan het plafond voor vergaderingen. Microsoft
Whiteboard maakt bijvoorbeeld gebruik van een
plafondcamera om geschreven tekst op een fysiek
whiteboard te digitaliseren als canvas voor samenwerking.

Installatie door één persoon
Een voorbeeld van goed doordacht design is het klemsysteem voor
lengteafstelling, waarvoor slechts één hand nodig is.

Optionele inbouwmontage
De stang kan worden verwijderd om de camera zo dicht mogelijk
tegen het plafond aan te plaatsen.

Schuine plafonds
De beugel is voorzien van een kantelmechanisme waarmee een
hoek van maximaal 90 graden kan worden ingesteld. Hierdoor kan
de beugel worden bevestigd aan de zijkant van een plafondbalk.
De beugel kan eventueel ook worden gebruikt als arm aan een
wand.

Gebruik als wandarm
De beugel kan ook horizontaal aan een wand worden bevestigd
om als arm te gebruiken.

Telescopisch
De totale lengte is 440-735 mm (17,3"-28,9"). Opmerking: deze
beugel kan niet worden verlengd.

Eenvoudig te monteren
De webcam wordt bevestigd met de standaard statiefschroef, die
wordt meegeleverd.

Kabelbeheer
Voor een professionele uitstraling kunnen de kabels door de stang
heen worden geleid en op de camera aangesloten. Op deze manier
blijven de kabels uit het zicht.

Meegeleverd gereedschap
Een moersleutel en zeskantsleutel worden meegeleverd. Vision
levert tevens een zeskantbit voor een boormachine mee voor een
snellere installatie.

Veilig
Snelle ontgrendelingsmechanismen maken het dieven alleen maar
gemakkelijk. Daarom is de TM-WEBCAM beveiligd en voorzien van
veiligheidsbouten.

Kantelmechanisme
De onderste beugel is verstelbaar zodat u de camera naar wens
kunt richten.
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SPECIFICATIES

Afdekschijf voor het plafond
Voor toepassingen waarbij de stang door een gat in een verlaagd
plafond steekt, wordt een kunststof afdekschijf meegeleverd om
het gat mooi af te werken.

AFMETINGEN DOOS
393 x 150 x 80 mm / 15,47" x 5,91" x 3,15"

GEWICHT MET VERPAKKING
3 kg / 6,6 lb

VEILIG DRAAGVERMOGEN
10 kg / 22,1 lb

KLEUR
satijnwit

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
1 H50 zeskantsleutel 1 H50 zeskantboorbit voor
veiligheidsschroeven 1 moersleutel 17 mm (0,7") 4 M8-
plafondschroeven met pluggen 50 mm (2,0") 1 afdekschijf voor het
plafond 1 1/4-20 UNC-schroef 1 M6-schroef 12 mm (0,47")

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS
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