
VFM-WVC Vægmonteret
videokonferencehylde
vav.link/da/vfm-wvc VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP: 13557673 

Fungerer sammen med Visions professionelle vægbeslag og gulvholdere
Stor justerbarhed
Kan monteres direkte på væggen
Platform 216 x 120 mm (8,5"x 4,4")
Brug den til at skjule Clickshare bag skærmen
VESA100-huller til montering af medieafspillere bag skærmen

Denne videokonferencekamerahylde passer til Visions
professionelle vægbeslag til �adskærme. Den kan
monteres på den vandrette del af Visions vægbeslag, så du
får en hylde til videokonferencekameraer og andre enheder
over eller under skærmen.

Justerbar dybde
Hylden kan monteres ved forskellige dybder, eller den kan
udelades, hvis den ikke skal bruges.

Kompatibilitet
Fungerer sammen med disse Vision-beslag:
VFM-W4X4
VFM-W4X4T
VFM-W4X6
VFM-W6X4
VFM-W6X4T
VFM-W8X6
VFM-W8X6T
VFM-W10X6
VFM-F10
VFM-F30 (alle variationer)
VFM-F40 (alle variationer)
VFM-F50 (alle variationer)

Alternativ montering
Hylden kan monteres direkte på væggen, hvis det passer bedre til
formålet.

Justerbar højde
Den lodrette del kan fastgøres til vægbeslaget ved forskellige
højder.

Over eller under
Montér hylden over eller under skærmen efter behov.

iPad-kabinet
VESA 100×100 monteringspunkter på søjlen giver mulighed for at
montere en iPad-holder som Hecklers Zoom Room iPad-holder
under skærmen.

Skærmstørrelse 50"+
Den lodrette søjle er 1003 mm (39,5") høj, så den er ikke egnet til
skærme, der er mindre end 50″.

Logitech Rally eller Meetup
Hylden passer til Logitechs Rally Camera. Den har et
monteringshul, så kameraet kan fastgøres på hylden. Eller
vægbeslaget, der leveres med Logitechs Meetup, kan monteres på
den lodrette søjle.

Skjul Clickshare bag skærmen
Den er designet til at passe til Barcos Clickshare CSE-100-, CSE-
200-, CSE-200+- og CX-50-basisstationer. Disse kan placeres på
hylden indenfor brugers synsfelt, eller der medfølger en tværstang
til montering af disse modtagere bag skærmen, ude af syne.

Hylde til Yamaha YVC-1000
Hylden har monteringshuller til YVC-1000-basisenhed. 
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SPECIFIKATIONER

Universel hylde
Et hvilket som helst videokonferencekamera kan fastgøres på
hylden.

VESA100-monteringshuller i søjlen
En række huller i søjlen tillader montering af medieafspillere bag
skærmen, ude af syne. 

PRODUKTMÅL
Se tegning

STØRRELSE MED EMBALLAGE
1040 x 140 x 100 mm / 40,9″ x 5,5" x 3,9″

PRODUKTVÆGT
tba kg

VÆGT MED EMBALLAGE
4.5 kg (9.9 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Koldvalset stål 3 mm

KOMPATIBILITET
Fungerer sammen med disse Vision-beslag: VFM-W4X4 VFM-
W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-
W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle variationer) VFM-F40
(alle variationer)

FARVE
Sort

GARANTI
Livslang returret til forhandler
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