
VFM-DA/4 Sort bordarm til skærm 100 × 100
vav.link/da/vfm-da-4 VFM-DA/4 EU SAP: 5811699 US SAP: 14531351

Dobbelt leddelt bordholder til �adskærme op til 27"
Kan omstilles til hylde til bærbar computer eller tablet
VESA-pladedæksel medfølger
Kabelstyring
Leveres med mulighed for fastgørelse med klemme og øje

Visions VFM-DA/4-bordarm sikrer, at ethvert arbejdsområde
kan have både ryddelige, æstetiske og ergonomiske
arbejdsforhold uden at gå på kompromis. Den løfter
skærmen væk fra skrivebords�aden, eller den kan omstilles
til en hylde til en bærbar computer eller tablet, så
arbejdspladsen bliver mere ryddelig og giver mere plads til
andet.

Alle brugere kan nemt justere skærmens position, så den
passer til deres behov, takket være dens innovative
vægtkompenserende fjeder og mulighed for drejnings- og
højdejustering. Det sikrer, at alle brugere kan få en mere
behagelig og bedre arbejdsstilling.

Udover armens avancerede funktioner er den fremstillet af
førsteklasses materialer, men takket være gennemtænkt
design har vi kunnet holde prisen nede.

Bordarmen passer til alle 10 til 27 tommer �adskærme med
100 x 100 monteringshuller bagpå og en vægt på ikke over
7 kg (15,4lbs).

Udligningsfjeder
Vi har byttet bordarmens normale dyre gasstivere ud med en
fjedermekanisme. Dette er ikke kun meget billigere, men udligner
også automatisk belastningen inden for 2-7 kg (4,4-15,5lbs).

Justering af belastning
Ved lette belastninger som tablets kan boltene på siderne af
armen strammes for at forhindre, at armen bevæger sig opad.

Hylde til bærbar computer eller tablet
Holderen kan omstilles til en praktisk hylde til en bærbar computer
eller tablet ved hjælp af de medfølgende forlængerarme med
klæbepuder af silicium.

VESA-dæksler
For en forbedret �nish ved monteringer, hvor skærmens bagside
kan ses, kan de grimme VESA-beslag skjules med de medfølgende
dæksler – ideelt til detailmiljøer og når synligt for eksterne.

SWL 7 kg
VFM-DA/4 understøtter skærme med en maksimal vægt på 7 kg
(15,4lbs).

Passer til skærme på op til 27 tommer
Fungerer til skærme fra 10 til 27 tommer med 100 × 100 VESA-
monteringshuller. Den kan også på sikker måde understøtte enhver
større skærm med de samme monteringspunkter og SWL.
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SPECIFIKATIONER

Kabelstyring
Klemmer til at holde orden på kabler medfølger.

Klemme eller øje
Alle de nødvendige dele til at klemme armen fast på kanten af en
bord�ade eller bolte den til bordet medfølger. (Bemærk: Montering
med øje kræver, at der bores huller i bordet).

Reducerede ejerudgifter
Dens solide design gør, at den ikke behøver at blive udskiftet i
mange år. Den kan let og hurtigt monteres, justeres og �yttes.
Tilsammen giver dette en meget lav ejerudgift.

Fingerskruer
Fingerskruer bruges til at fastgøre skærmen for at gøre
monteringen hurtigere.

Rotér til stående
Alle brugere kan nemt placere skærmen, så den passer, ved hjælp
af den næsten ubegrænsede justering af hældning, rotation,
drejning og højde.

PRODUKTMÅL
se billede

STØRRELSE MED EMBALLAGE
390 x 245 x 100 mm / 15,4″ x 9,6″ x 3,9″ (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT
2,0 kg / 4,4 lbs

VÆGT INKL. EMBALLAGE
2,8 kg / 6,2 lbs

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
7 kg / 15, lbs

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Aluminium, stål

FARVE
Mat sort

VESA-STØRRELSER
100 × 100 mm / 3,9″ x 3,9″ 75 × 75 mm / 3,0″ x 3,0″

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M4 12 mm �ngerskruer 4 x M5 12 mm �ngerskruer 8 x M5 10
mm skruer til arme til bærbar computer 4 x arme med silicium til
hylde til bærbar computer VESA-dæksel

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE AF
RoHS, REACH


