
VFM-C2X2 Loftsbeslag til �adskærm 200×200
vav.link/da/vfm-c2x2 VFM-C2X2 EU SAP: 3951895 US SAP: 12939530

Fastgør �adskærme op til 50″ til loftet
Justering af hældning op til 15°
Teleskopisk stang 460-790 mm fra loft til midten af skærmen

Visions Vision-beslag til �adskærm – Loftsserien er
funktionel og �eksibel. VFM-C2X2 passer til alle LCD- eller
LED-�adskærme, der har monteringshuller bagpå med en
afstand på 100 x 100 mm eller 200 x 200 mm. De �este
computerskærme bruger 100 x 100 fastgørelsespunkter, og
de �este 30-40″ skærme bruger 200 x 200
fastgørelsespunkter.

SPECIFIKATIONER

VESA
VESA-systemet måler, hvor lang afstand der er mellem
monteringshuller på bagsiden af �adskærmen. Huller med en
afstand på 200 x 200 mm er kendt som VESA 200 og passer til
dette beslag.

SWL 35 kg
Dette beslag har en “sikker arbejdsbelastning” på 35 kg – nok til at
bære de �este �adskærme.

Op til 50″
Passer til skærme fra 20" til 50". Hvis en større skærm har de
korrekte monteringspunkter og vejer mindre end SWL, kan dette
beslag sagtens bruges.

Hældning
Med justering af hældning kan skærmen drejes imod publikum, så
der undgås lysskær, og visningsvinklen optimeres.

Detailanvendelser
Ideelt til venteværelset hos læger, lofter hos tandlæger eller til at
levere digital skiltning i alle former for detailmiljøer.

Attraktiv
Vision bestræber sig på at skabe funktionelle beslag, der ikke er så
iøjnefaldende. C2X2 indeholder et dæksel, der skjuler det grimme
ved loftsbeslagene.
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PRODUKTMÅL
se billede

STØRRELSE MED EMBALLAGE
645 x 240 x 170 mm / 25,4″ x 9,45″ x 6,69″(længde x bredde x
højde)

PRODUKTVÆGT
3,95 kg (8,7 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
4,5 kg / 9,92 lbs

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
35 kg (77 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE:

VESA-STØRRELSER
200 × 200 mm / 7,9″ x 7,9″ 100 × 100 mm / 3,9″ x 3,9″

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M4 12mm skruer

MEDFØLGENDE TILBEHØR:
4 x M4 16mm skruer 4 x M5 16mm skruer 4 x M5 36mm skruer 4 x
M6 16mm skruer 4 x M6 36mm skruer

GARANTI
RoHS, RoHS, REACH

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE
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