
VFM-DA/4 Zwarte bureau-arm voor monitoren
met VESA 100 x 100
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Bureau-arm met dubbel scharnier voor �atscreens tot 27"
Te converteren naar een plank voor laptop of tablet
VESA-plaatafdekking inbegrepen
Kabelbeheer
Wordt geleverd met bevestigingsopties voor klemmen en doorvoeropeningen

De bureau-arm VFM-DA/4 van Vision zorgt ervoor dat in
elke werkruimte zonder compromissen zowel een strak
bureau als ergonomische werkomstandigheden
beschikbaar zijn. Hiermee kan een monitor van het
bureauoppervlak worden getild. Ook te gebruiken als plank
voor laptop of tablet, voor overzichtelijk werken en kleinere
bureaus.

Elke gebruiker kan de positie van de monitor eenvoudig
aanpassen aan diens eigen behoeften, dankzij de
innovatieve gewichtscompenserende veer en afstellingen
voor kantelen, draaien, zwenken en hoogte - zodat alle
gebruikers kunnen pro�teren van een comfortabelere en
betere werkhouding.

De arm is niet alleen van hoge kwaliteit, maar is ook
gemaakt van eersteklas materialen; dankzij een zorgvuldig
ontwerp hebben we de arm zeer betaalbaar kunnen houden.

De bureau-arm is geschikt voor elke �atscreen van 10 tot 27
inch met 100 x 100 montagegaten aan de achterkant en
een gewicht van niet meer dan 7 kg (15,4 lb).

Tegengewichtveer
We hebben de gebruikelijke dure gasdrukveren die de bureau-arm
op spanning houden, vervangen door een veermechanisme. Dit is
niet alleen veel goedkoper, het biedt ook automatisch een
tegengewicht voor de belasting binnen een bereik van 2-7 kg (4,4-
15,5 lb).

Lastaanpassing
Voor lichtgewicht ladingen zoals tablets kunnen de bouten aan de
zijkanten van de arm worden vastgedraaid om te voorkomen dat
de arm omhoog komt.

Plank voor laptop of tablet
Converteer de beugel naar een handige plank voor laptop of tablet
met behulp van de meegeleverde verlengstrips met
siliconenkussentjes met grip.

VESA-afdekkingen
Voor een mooiere afwerking bij installaties waarbij de achterkant
van de monitor zichtbaar is, verbergt u de lelijke VESA-beugels met
behulp van de meegeleverde afdekkingen - ideaal voor winkels en
openbare ruimtes.
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SPECIFICATIES

Veilig draagvermogen 7 kg
De VFM-DA/4 ondersteunt monitoren met een maximaal gewicht
van 7 kg (15,4 lb).

Geschikt voor monitoren tot 27 inch
Geschikt voor monitoren van 10 tot 27 inch met VESA-
montagegaten van 100 x 100. De beugel kan ook elke grotere
monitor met dezelfde montagepunten en een veilig
draagvermogen veilig ondersteunen.

Kabelbeheer
Er worden klemmen meegeleverd om de kabels netjes weg te
leiden.

Klem of doorvoeropening
Alle onderdelen die nodig zijn om de arm aan de rand van een
tafelblad te klemmen of om aan de tafel te schroeven, worden
meegeleverd. (Opmerking: voor de installatie van een
doorvoeropening moeten gaten in de tafel worden geboord.)

Lagere eigendomskosten
Het duurzame ontwerp zorgt ervoor dat er jarenlang niet hoeft te
worden vervangen. Eenvoudig en snel te installeren, af te stellen en
te verplaatsen. Deze combinatie leidt tot zeer lage
eigendomskosten.

Vleugelschroeven
De monitor wordt met behulp van vleugelschroeven bevestigd voor
een snellere installatie van deze beugel.

Draaibaar naar staand
Elke gebruiker kan de monitor gemakkelijk positioneren met
behulp van de vrijwel eindeloze instellingen voor kantelen, draaien,
zwenken en hoogteafstelling.

AFMETINGEN PRODUCT
zie afbeelding

AFMETINGEN MET VERPAKKING
390 x 245 x 100 mm (15,4 x 9,6 x 3,9") (l x b x h)

GEWICHT PRODUCT
2,0 kg (4,4 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
2,8 kg (6,2 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
7 kg (15,4 lb)

MATERIAAL
aluminium, staal

KLEUR
Mat zwart

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

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4x M4-vleugelschroef 12 mm 4x M5-vleugelschroef 12 mm 8x M5-
schroef 10 mm voor laptopstrips 4x strip met siliconen voor
laptopplank VESA-afdekking

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, REACH


