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Wandsteun voor grote �atscreens waarvan de montagepunten zich maximaal 1200 x 600 mm van elkaar
bevinden
Robuust; veilig draagvermogen 100 kg
Vergrendelingsmechanisme om diefstal tegen te gaan
Kantelbaar

De VFM-serie (Vision Flat-Panel Mount) van Vision is
robuust, �exibel en snel te installeren. De VFM-W12X6T is
geschikt voor zeer grote platte lcd- of ledschermen waarvan
de montagepunten aan de achterzijde zich maximaal 1200
mm in de breedte en 600 mm in de hoogte van elkaar
bevinden.

SPECIFICATIES

Kantelbaar
Met het kantelmechanisme kan de monitor 15° omhoog of omlaag
worden gekanteld.

Veilig draagvermogen 100 kg
De VFM-W12x6T van Vision maakt gebruik van 3 mm dik
plaatmetaal om het gewicht van grote schermen en zelfs zware
interactieve schermen te kunnen dragen.

Universeel
De wandsteun is geschikt voor de meeste �atscreens van 57″ tot
90″, waaronder de 84″ Surface Hub van Microsoft die voorzien is
van montagepunten van 1200 x 600 mm en de Promethean V5
70″ die voorzien is van montagepunten van 400 mm x 600 mm.
Klik hier om de VESA-maat van uw �atscreen op te zoeken.

Eenvoudige installatie
Dankzij het bewezen ontwerp kan de �atscreen snel worden
bevestigd, waarbij sleufgaten aan de muurzijde de mogelijkheid
bieden om na de bevestiging het geheel waterpas te stellen en de
zijden op dezelfde hoogte in te stellen.

Veilig
Nadat de �atscreen is geïnstalleerd, wordt het
vergrendelmechanisme automatisch ingeschakeld. Met een
trekkoord haalt u het weer los.
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AFMETINGEN PRODUCT
1250 x 624 x 93 mm / 49,2″ x 24,6″ x 3,7″ (hoogte x breedte x
diepte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
1270 x 235 x 50 mm / 50,0 x 9,2 x 2,0″

GEWICHT PRODUCT
9,7 kg (21,4 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
10,0 kg (22,0 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
100 kg (220 lb)

MATERIAAL
staal

KLEUR
zwart

VESA-MATEN
Elke maat van 200 x 200 mm / 7,9″ x 7,9″ tot 1200 x 600 mm /
47,2″ x 23,6″ (breed x hoog)

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M8-schroef 16
mm

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS


