
VFM-CUB -monitorbeugel voor
scheidingswand 100 x 100
vav.link/nl/vfm-cub VFM-CUB EU SAP: 4740216 US SAP: 13445520

Monitorsteun voor monitoren van 10 tot 34″
Instelbaar voor scheidingswanden van verschillende dikten
Draaibaar van staand naar liggend en andersom

Met de universele beugel voor scheidingswanden van
Vision hangt de computermonitor aan de scheidingswand
tussen de werkplekken, waardoor meer ruimte op het
bureau beschikbaar is. Geschikt voor elk �atscreen-lcd-
scherm met montagegaten van 75 x 75 mm of 100 x 100
mm aan de achterkant.

SPECIFICATIES

Staand of liggend
De monitor kan 90° worden gedraaid.

Dikte scheidingswand
De beugel is instelbaar voor scheidingswanden van verschillende
dikten tussen 37-89 mm (1,45-3,50″).

Veilig draagvermogen 8 kg
De VFM-CUB kan monitoren met een gewicht van maximaal 8 kg
(17,6 lb) dragen.

Monitor 17-32″
Als een grotere monitor de juiste montagepunten heeft en minder
dan het veilige draagvermogen weegt, is het veilig om deze beugel
te gebruiken.

Kabelbeheer
Rekent af met die wirwar aan kabels op het bureaublad en zorgt
voor een nette ruimte.

Hoogteaanpassing 180 mm (7,5″)
Trek de afstelhendel naar voren om de monitor te verstellen. Er zijn
tien instellingen mogelijk voor hoogte.

Vleugelschroeven
Zet de monitor op zijn plek vast met de meegeleverde
vleugelschroeven, hetgeen de installatie versnelt en de hoeveelheid
benodigd gereedschap vermindert.

Krasbestendig
Het gepoedercoate oppervlak is dikker en krasbestendiger dan verf.
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AFMETINGEN PRODUCT
114 x 145 x 440 mm / 4,5″ x 5,7″ x 17,3″

AFMETINGEN VERPAKKING
400 x 130 x 100 mm / 15,7″ x 5,1″ x 3,9″ (lengte x breedte x hoogte)

GEWICHT PRODUCT
1,2 kg / 2,6 lbs

GEWICHT MET VERPAKKING
1,57 kg / 3,5 lbs

VEILIG DRAAGVERMOGEN
8 kg (17,6 lbs)

MATERIAAL
gepoedercoat staal

KLEUR
zwart

VESA-AFMETINGEN
75 × 75 mm 100 × 100 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M4-schroef 12 mm (1/2″) 4 x M4-schroef 16 mm (2/3″) 4 x M5-
schroef 12 mm (1/2″) 4 x M5-schroef 16 mm (2/3″)

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, REACH


