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Kantelbare wandbeugel voor grote �atscreens van 37-70"
(mits ze beschikken over een compatibel VESA-patroon en gewicht)
Montagepunten tot 600 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd
Lichte draagkracht van 60 kg (132 lb) veilig draagvermogen

Het assortiment montagebeugels - wand voor �atscreens
van Vision is �exibel en omvat alle benodigdheden om het
scherm aan de muur te bevestigen. De VFM-6X4TV is
geschikt voor elk plat LCD- of led-scherm met aan de
achterzijde montagegaten die zich maximaal 600 mm in de
breedte en 400 mm in de hoogte van elkaar bevinden. Deze
beugel heeft een eenvoudig ontwerp voor prijsgevoelige
toepassingen.

SPECIFICATIES

Veilig draagvermogen 60 kg
Vision heeft de kosten verlaagd door minder materiaal te
gebruiken, maar deze wandsteun kan toch nog schermen tot 60 kg
(132 lb) dragen.

Alles meegeleverd
Vision levert alle benodigdheden mee, inclusief M5-, M6- en M8-
schroeven in verschillende lengtes om de verticale armen aan de
achterzijde van het scherm te bevestigen.

Voor schermen van 37-70"
Geschikt voor de meeste schermen van 37-70", mits deze
beschikken over een compatibel VESA-patroon en gewicht. NB:
deze standaard is niet geschikt voor gebogen schermen.

Voldoet aan de voorschriften van de ADA (Amerikaanse wetgeving
voor gehandicapten)
Door het dunne ontwerp hangt het scherm slechts 45 mm (1,8")
van de wand. Dat ziet er niet alleen mooier uit, maar vermindert
ook het risico dat het scherm ergens achter blijft haken. En omdat
het gewicht zich dicht bij de muur bevindt, heeft de beugel een
hoger veilig draagvermogen.

Flexibel
Een bewezen ontwerp voor snelle bevestiging. Door de sleufgaten
op het horizontale deel kan het geheel eenvoudig aan een
houtskeletwand worden bevestigd en kunnen de zijden op dezelfde
hoogte worden ingesteld.

Veilig
Automatische vergrendelingsstrips zorgen ervoor dat het geheel
na plaatsing niet van de beugel af getild kan worden door
opportunistische dieven.

10° kanteling
Het neerwaartse kantelmechanisme werkt door middel van
gebruiksvriendelijke knoppen waarmee de kijkhoek moeiteloos kan
worden ingesteld.
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AFMETINGEN PRODUCT
864 x 435 x 30 mm (34,0 x 17,1 x 1,2") (b x h x d)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
690 x 215 x 55 mm (27,17 x 8,46 x 2,17")

GEWICHT PRODUCT
2,21 kg (4,87 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
2,65 kg (5,84 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
60 kg (132 lb)

MATERIAAL
koudgewalst staal 2 mm (0,08")

KLEUR
gepoedercoat zwart

VESA-MATEN
600x400 mm 400x400 mm 400x200 mm 300x300 mm 200x200
mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M5-schroef 14 mm 4x M6-schroef 14 mm 4x M6-schroef 30
mm 4x M8-schroef 30 mm 4x M8-schroef 50 mm

GARANTIE
Levenslang retourneren

NALEVING
conform RoHS, conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor
gehandicapten)
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