
VFM-DSB Bordholder til skærm 100×100
vav.link/da/vfm-dsb VFM-DSB EU SAP: 4740100 US SAP: 13445541

Fritstående bordholder til skærme op til 32″
Sort (kun)
Fuld justering: højde, rotation, drejelighed
VESA-plade med hurtig frigivelse
Fingerskruer til hurtig montering

VFM-DSD (Vision �adskærmsbeslag – bordholder) kan
bruge det populære bordholderbeslag og erstatter klemmen
med en attraktiv �ad fod. Det passer til en hvilken som helst
skærm, der har 75 x 75 mm eller 100 x 100 mm
monteringshuller bagpå. Vision har været besat af
detaljerne, så det giver en hurtig og nem opsætning.

SPECIFIKATIONER

Fingerskruer
Vision inkluderer �ere skruer end andre producenter for at sikre, at
du kan installere din skærm uden problemer med de medfølgende
skruer. Desuden er skruerne �ngerskruer, så du kan blive hurtigere
færdig uden brug af værktøj.

Hurtig frigivelse
VESA-pladen har hurtig frigivelse, så den er hurtig at montere.

SWL 8 kg
VFM-DS kan bære skærme op til 8 kg.

Skærmstørrelse 13-32″
Hvis en større skærm har de korrekte monteringspunkter og vejer
mindre end SWL, kan denne holder sagtens bruges.

Kabelstyring
Klemmer på armen sikrer kabler, der kan føres under monteringen.

Variabel højde
Skub armen op og ned ad standeren, og lås den derefter fast ved
den ønskede højde. Standeren er 452 mm høj.

Drejelighed og hældning
Det ultra�eksible design giver en hældningsjustering på -45°~45°
og en drejelighed på -90°~90°.

Rotér
Flyt nemt skærmen fra liggende til stående position.

Ridsefast
Den pulvermalede over�ade er tykkere og mere ridsefast end
maling.
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STØRRELSE MED EMBALLAGE
420 x 257 x 75mm (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT
4,46 kg

VÆGT MED EMBALLAGE
4,82 kg

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
8 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Pulvermalet stål

FARVE
Sort

VESA-STØRRELSER
75 × 75 mm 100 × 100 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M4 12 mm skruer 4 x M4 16 mm skruer 4 x M5 12 mm skruer 4
x M5 16 mm skruer

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS, REACH
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