
VFM-F10/WH Gulvstander til mødelokale i
�ipchartstil
vav.link/da/vfm-f10-wh VFM-F10/WH EU SAP: 5252503 US SAP: 13777628

Bærbar gulvstander i �ipchartstil
Til skærme fra 50-65″ og op til 45 kg
Kan roteres fra stående til liggende
UL1678-godkendt
Store hjul på 4"

Visions VFM-F10 gulvstander har en æstetik, der gør, at den
læner sig imod brugeren, mens den samtidig giver en
følelse af stabilitet. Store hjul gør den let at �ytte, og den
geometriske udformning er designet til at mindske risikoen
for snubleulykker, så brugeren kan omgås skærmen så
naturligt, som muligt, opfylder stadig strenge UL1678
tippestandarder for skærme under 55”

Den �ne struktur komplementerer slanke touch-skærme
perfekt. Udsmyk et mødelokale med denne attraktive
gulvstander. Stop med at bruge papir �ipcharts – begynd at
bruge digitale �ipcharts!

UL1678-godkendt
For at opnå denne godkendelse bliver den tungest tilladte skærm
sat op, hjulene låses, og derefter tippes gulvet 10° i hver retning –
og standeren må ikke tippe.  Dette begrænser SWL for denne
gulvstander til 45 kg.

VESA 400x400
Denne stander kan bære alle VESA-størrelser op til 400 x 400 mm,
inkl. mindre almindelige størrelser som 350 x 350 mm.

Rotation
Brugere kan rotere frit fra stående til liggende. Det anvender
førsteklasses drejelige kuglelejer. Bemærk: Rotation kan
deaktiveres.

Optimeret til 50-65″
Form og størrelse er optimeret til skærme fra 50- 65″.

7° vinkel
Skærmen står ved en 7° vinkel. Dette reducerer lysskær og
re�eksion fra loftslys og udgør en lignende tegningsvinkel som ved
de gammeldags �ipcharts.

Hjul på 4"
Styrehjul på 4" af medicinsk kvalitet kan køre henover alle bump,
hvilket gør standeren nem at trække, selv på et tykt gulvtæppe.
Store hjul reducerer også vibration af dit dyre AV-udstyr. Alle hjul
kan låses.

Kabelstyring
Skjul kabler i den nederste del af bagbenene.

Kabelkroge
To store kroge på bagsiden giver mulighed for at placere kabler, så
de er ude af syne. Især nyttige til at hænge strømforlængerkabler
på, hvis du har brug for at �ytte den.

Opklappelig hylde
Den bageste hylde er 460 mm bred – stor nok til en bærbar pc og
en mus. Hvis den ikke skal bruges, klapper du den bare op, så den
ikke er i vejen.

Fastgørelsespunkter til medieafspiller
100 x 100 mm huller på VESA-beslaget passer til en slank
medieafspiller.
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SPECIFIKATIONER

Ved siden af hinanden
Nogle skærme kan knyttes sammen, så de udgør én stor skærm,
og F10 er designet med dette for øje. Benene er ikke bredere end
skærmen i stående tilstand, så �ere skærme kan parkeres ved
siden af hinanden.

Flytning gennem døre
Med sin dybde på kun 652 mm køres denne stander let og uden
problemer gennem en standarddør.

Samsung Flip 55"
Fungerer sammen med modellen WM55R 55" i stående eller
liggende tilstand. Fungerer kun sammen med modellen WM65R
65" i liggende tilstand. Bemærk: VESA-hullerne bag på modellen
65" er ikke centreret i stående tilstand, så vægten kan være tungere
i den ene side og er derfor ikke sikker.

Valgfri hældning
Hvis brugeren ønsker at tilføje hældningsjustering, kan armene fra
Visions universelle vægbeslag VFM-W4X4T anvendes på F10 til
eftermontering af hældning.

PRODUKTMÅL
Check tegning

EMBALLAGEMÅL
1400 x 700 x 90 mm (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT
22,9 kg

VÆGT MED EMBALLAGE
26,4 kg

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
45 kg

SIKKER ARBEJDSBELASTNING FOR HYLDE
5 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Hvid (matcher Samsung Flip)

VESA-STØRRELSER
400 × 400 mm 400 x 300 mm 400 × 200 mm 300 × 400 mm 350 x
350 mm 300 × 300 mm 200 × 400 mm 200 × 200 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M5 16 mm skruer 4 x M6 16 mm skruer 4 x M6 25 mm skruer 4
x M8 30 mm skruer 4 x M8 50 mm skruer

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS, REACH UL1678
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