
VFM-W8X4T Vægbeslag, der kan vippes, til
�adskærme 800×400
vav.link/da/vfm-w8x4t VFM-W8X4T EU SAP: 4500872 US SAP: 13041737

Vægbeslag til store �adskærme med monteringspunkter med en afstand op til 800 x 400 mm
Kraftig 100 kg SWL
Låse- og antityverimekanisme
Hældning

Visions VFM-udvalg (Visions �adskærmsbeslag) er robust,
�eksibel og hurtig at installere. VFM-W8X4T passer til alle
store �adskærme af typen LCD eller LED, der har
monteringshuller bagpå med en afstand op til 800 i bredde
x 400 mm i højde

SPECIFIKATIONER

Hældning
Hældningsmekanismen tillader en bevægelse på 15° op og 15°
ned på lodret plan.

SWL 100kg
Interaktive �adskærme er store og meget tunge. Visions VFM-
W8x4T bruger tungt, tyndt metal med en tykkelse på 3 mm for at
kunne håndtere disse skærmes vægt.

Universel
Det passer til langt de �este store skærme fra 47-90″. Klik her for at
�nde VESA-størrelsen på din �adskærm.

Simpel installation
Et testet design giver mulighed for hurtig fastgørelse, og
opslidsede huller på vægdelen giver mulighed for justering af
nivellering samt justering fra side til side efter montering.

Sikker
Når først den er monteret, udløses en låsemekanisme automatisk.
Den kan frigøres ved træk i en snor.
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PRODUKTMÅL
850 x 424 x 93 mm / 33,5″ x 16,7″ x 3,7″ (højde x bredde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
880 x 235 x 50 mm / 34,6″ x 9,2″ x 2,0″

PRODUKTVÆGT
6,9 kg (15,2 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
7,0 g (15,4 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
100 kg (220 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Sort

VESA-STØRRELSER
Alle størrelser fra 200 × 200 mm / 7,9″ x 7,9″ til 800 x 400 mm /
31,5″ x 15,7″ (bredde x højde)

ACCESSORIES INCLUDED
4 x M5 16 mm skruer 4 x M6 16 mm skruer 4 x M6 25 mm skruer
(inkluderet fra februar 2018) 4 x M8 30 mm skruer 4 x M8 50 mm
skruer 4 x 13 mm thick nylon spacers

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS


