
VFM-DA2 bureau-arm voor �atscreen 100 x
100
vav.link/nl/vfm-da2 VFM-DA2 EU SAP: 4291128 US SAP: 12939532

Dubbelscharnierende bureaubeugel voor �atscreens tot 34″
Kabelbeheer en instelbare dempers
Eersteklas aluminiumconstructie

Het assortiment beugels voor �atscreensvoor bureaus van
Vision worden gekenmerkt door robuustheid en �exibiliteit.
De VFM-DA2 (bureau-arm) is geschikt voor elke lcd- of led-
�atscreen die aan de achterzijde voorzien is van
montagegaten met een tussenafstand van 100 x 100 mm –
de meeste computermonitoren.

SPECIFICATIES

Veilig draagvermogen 9 kg
De VFM-DA2 kan monitoren met een gewicht van max. 9 kg (20 lb)
dragen.

Tot 34″
Geschikt voor schermen van 10" tot 34". Als een grotere monitor de
juiste montagepunten heeft en minder dan het veilige
draagvermogen weegt, is het veilig om deze beugel te gebruiken.

Instelbare dempers
Doordat de dempers vaster of losser gezet kunnen worden, blijft de
monitor op zijn plek zitten wanneer deze wordt losgelaten.

Kabelbeheer
Met de kabelklemmen verdwijnen kabels uit het zicht.

Vastklemmen of monteren
De VFM-DA2 kan worden vastgeklemd of met de meegeleverde
montage-adapter aan de tafel worden vastgeschroefd (hiervoor
moet een gat in de tafel worden geboord).

Bewegingsvrijheid
Door de vrijwel onbeperkte kantel- en zwenkfunctie en �exibele
hoogteverstelling kan de monitor in elke gewenste positie worden
opgesteld.

Maximale hoogte
De maximale hoogte vanaf het tafelblad tot aan het midden van
de schermen is 390 mm (15,3″).
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AFMETINGEN PRODUCT
zie afbeelding

AFMETINGEN MET VERPAKKING
407 x 292 x 122 mm / 16,0″ x 11,5″ x 4,8″ (lengte x breedte x
hoogte)

GEWICHT PRODUCT
3,0 kg (6,6 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
3,8 kg (8,4 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
9 kg (19,84 lb)

CONSTRUCTIEMATERIAAL
Aluminium

KLEUR
zilver

VESA-MATEN
100 × 100 mm / 3,9″ x 3,9″

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M4-schroef 12 mm 4 x M5-schroef 12 mm 3 x M6-schroef 12
mm 2 x M6-schroef 10 mm

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, RoHS, REACH


