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Dubbelscharnierende wandbeugel voor monitoren van 13" tot 27"
Waterpas stellen nadat de monitor geplaatst is
Bereik 44 - 282 mm (1,7 - 11,1")
Vleugelschroeven om de monitor vast te zetten

De serie Beugels voor �atscreens - wandarm van Vision
wordt gekenmerkt door robuustheid en �exibiliteit. De VFM-
WA1X1B is een hoogwaardige wandarm die geschikt is
voor de meeste computermonitoren. De wandarm heeft
montagegaten van 100 x 100 mm.

SPECIFICATIES

Tot 27"
Deze beugel is geschikt voor de meeste monitoren van 13-27" Als
een grotere monitor de juiste montagepunten heeft en minder dan
het veilige draagvermogen weegt, is het veilig om deze beugel te
gebruiken.

Vleugelschroeven
Vision houdt rekening met elk klein detail om de installatie sneller
te maken. Er worden twee maten vleugelschroeven meegeleverd
om de monitor aan de beugel te bevestigen.

Snelle installatie
De montageplaat wordt aan de achterzijde van de monitor
bevestigd. Vervolgens klikt u de monitor in de juiste positie op de
wandarm en zet u de monitor vast met één moer.

Rotatie
Staat de wandplaat niet perfect waterpas? Geen probleem! Nadat
de monitor geplaatst is, kunt u deze nog 6° roteren en eenvoudig
waterpas zetten.

Veilig draagvermogen 15 kg
Deze beugel heeft een veilig draagvermogen van 15 kg / 33,1 lb. De
robuustheid wordt ontleend aan de stalen constructie.

Kantelen en zwenken
-3 tot 10° kantelen en 90° zwenken. Gebruik deze beugel voor om
een monitor in de hoge hoek van een wachtkamer of in een
kantoor te bevestigen.

Poedergecoat
Door de robuuste poedercoating is dit product krasvaster dan die
van de concurrenten.

VESA
De VESA-standaard is gebaseerd op hoe ver de montagegaten aan
de achterzijde van de �atscreen uit elkaar staan. Montagegaten
met een tussenafstand van 100 x 100 mm worden ook wel VESA
100 genoemd en zijn geschikt voor deze beugel. Dit product is ook
geschikt voor monitoren met de kleinere VESA 75-afmeting.
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AFMETINGEN PRODUCT
zie afbeelding

AFMETINGEN VERPAKKING
191 x 182 x 46 mm / 7,5" x 7,2" x 1,8" (l x b x h)

GEWICHT PRODUCT
0,8 kg / 1,7 lb

GEWICHT MET VERPAKKING
0,9 kg / 2,0 lb

VEILIG DRAAGVERMOGEN
15 kg (33,1 lb)

MATERIAAL
Wandplaat: 2,5 mm koudgewalst staal Monitorplaat: 2,0 mm
koudgewalst staal

KLEUR
Zwart met kunststof coating

VESA-MATEN
100 x 100 mm 75 x 75 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4x M4-schroef 14 mm 4x M5-schroef 14 mm

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
RoHS, RoHS, REACH
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