
VFM-W2X2TV2 Vægbeslag, der kan vippes, til
�adskærme 200 x 200
vav.link/da/vfm-w2x2tv2 VFM-W2X2TV2 EU SAP: 4754704 US SAP: 13445540

VESA-vægbeslag til skærme og tv’er
Passer til skærme med monteringshuller på 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 og 200 x 200 mm
Til skærme på 30-55″
Skrue til låse- og antityverisikring
Justering af hældning: op: 3°/ned: 12°
Fingerskruer til fastgørelse af skærm
Liggende eller stående

Dette beslag til �adskærme (VFM) er hurtigt og nemt at
installere. Det passer til alle skærme, der bruger en standard
VESA-monteringskon�guration op til VESA 200 x 200 mm.
Det understøtter også tv’er, der har monteringspunkter med
en 200 mm bredde x 100 mm højde. Egnet til montering af
professionelle skærme på kontoret eller til montering af
tv’et derhjemme.

SPECIFIKATIONER

Hældning
Justering af 15° hældning til anvendelser, hvor skærmen fastgøres
højt oppe.

SWL 25 kg
De �este computerskærme er meget lette, men interaktive skærme
og berøringsskærme til terminaler er meget tungere. Dette produkt
kan nemt bære de �este skærme fra 30″ til 55″ henhold til VESA-
mønster og vægtbegrænsning.

Fingerskruer
De inkluderede skruer til fastgørelse af skærmen er �ngerskruer til
hurtig montering uden værktøj.

Sikker
Når først den er monteret, fastgøres en låseskrue for at undgå
tyveri.

Stående
Monter skærmen i stående eller liggende format efter behov.

Simpel installation
Et testet design i 2 dele giver mulighed for hurtig fastgørelse, med
opslidsede huller på vægdelen, hvilket muliggør justering af
nivellering efter montering.

Skruer til fastgørelse af skærm
Vision inkluderer �ere skruestørrelser end andre producenter for at
sikre, at du får skærmen op på væggen så hurtigt som muligt hver
gang.
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PRODUKTMÅL
230 x 230 x 35 mm (height x width x depth)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
239 x 239 x 45 mm

PRODUKTVÆGT
0,83 kg

VÆGT MED EMBALLAGE
1,12 kg

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
25 kg (55 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
REACH

VESA-STØRRELSER
200 × 200 mm 200 x 100 mm 100 × 100 mm 75 x 75 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M4 25 mm (1″) skruer 4 x M5 12 mm (0,5″) skruer 4 x M5 25
mm (1″) skruer 4 x M6 12 mm (0,5″) skruer 4 x M6 25 mm (1″)
skruer 4 x M8 16 mm (0,6″) skruer 4 x M8 25 mm (1″) skruer

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS


