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VESA-wandsteun voor de meeste lcd- of ledmonitoren tot 42″
Geschikt voor monitoren met montagegaten van 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 en 200 x 200 mm
Kantelbaar en zwenkbaar

De wandsteunen voor �atscreens van Vision (VFM) zijn
robuust en eenvoudig te installeren. Deze beugel is geschikt
voor alle �atscreens met een VESA-montagecon�guratie
van maximaal VESA 200, waarbij de montagegaten zich
200 mm in de breedte en 200 mm in de hoogte van elkaar
af bevinden. De beugel is tevens geschikt voor televisies
met een montagecon�guratie van 200 mm breed x 100 mm
hoog.

SPECIFICATIES

Kantelen
Kantelhoek van 15° voorwaarts voor toepassingen waarbij het
scherm hoog staat.

Zwenken
Zwenkhoek van 30° voor zijwaartse afstelling.

Veilig draagvermogen 15 kg
De VFM-W2x2T van Vision kan tot 15 kg dragen, voldoende voor
de meeste monitoren van 14" tot 42".

Eenvoudige installatie
Dankzij het bewezen ontwerp in twee delen is de con�guratie snel
bevestigd, waarbij sleufgaten aan de muurzijde de mogelijkheid
bieden om na de bevestiging het geheel waterpas te stellen.

Veilig
Nadat de con�guratie is geïnstalleerd, wordt een zelfborgende
schroef aangebracht om diefstal te voorkomen.

AFMETINGEN PRODUCT
215 x 215 x 55 mm / 8,5″ x 8,5″ x 2,2″ (hoogte x breedte x diepte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
140 x 140 x 55 mm / 5,5″ x 5,5″ x 2,2″

GEWICHT PRODUCT
1,0 kg (2,2 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
1,1 kg (2,4 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
15 kg (33 lb)

MATERIAAL
staal

KLEUR
zwart

VESA-MATEN
200 x 200 mm / 7,9″ x 7,9″ 200 x 100 mm / 7,9″ x 4″ 100 × 100 mm
/ 4″ x 4″ 75 x 75 mm / 3″ x 3″ 50 x 50 mm / 2″ x 2″

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M4-schroef 12 mm 4 x M5-schroef 12 mm 4 x M6-schroef 12
mm

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS
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