
TC3 SURRTB TC3-frontplaat voor
tafelmontage
vav.link/nl/tc3_surrtb TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

Geïntegreerd in de tafel
Inclusief behuizing en afwerkplaat
Geschikt voor maximaal negen modules (niet meegeleverd)
Past precies en is zeer mooi afgewerkt
Mat zwart

Deze afwerkplaat maakt deel uit van de modulaire
Techconnect-AV-frontplaatfamilie van Vision en zorgt voor
een naadloze AV-integratie in tafels in directiekamers en
vergaderruimten.

SPECIFICATIES

Voelbare kwaliteit
Til het deksel omhoog en voel het gewicht. Er zijn sterke, prachtig
afgewerkte materialen gekozen voor dit product.

Slow-Close
Wanneer u het deksel dichtgooit, wordt de actie vertraagd door een
demper, zodat het deksel zachtjes sluit.

Capaciteit voor negen modules
Kies de verschillende modules die u nodig hebt en zet ze bij elkaar
in een toekomstbestendige behuizing.

Optionele stopcontacten
Kies de Schuko- (EU) of 1363- (VK) stopcontactmodules van
Vision (onderdeelnummers TC3 PWREU of TC3 PWRUK).
Aangezien elk van deze modules drie moduleplekken in beslag
neemt, kunt u er drie gebruiken.

Aansluiten of omhoogtrekken
Kies voor modules die u op de frontplaat aansluit of gebruik de
omhoogtrekmodule (onderdeelnummer TC3 PULLUP) om kabels
van onder de tafel omhoog te trekken.

Aansluiten en dichtklappen
Door een ruimte van 15 mm / 0,6" rond het deksel kunt u kabels
aansluiten of omhoogtrekken, waarna u het deksel dichtklapt
zodat u meer ruimte op de tafel hebt voor uw vergadering.

A4
De rand heeft een afmeting die vrijwel gelijk is aan die van een stuk
A4-papier - iets smaller.

Bevestigingspunten voor kabels
Vision neemt installatiegemak serieus. Meerdere
bevestigingsgaten van 6 mm / 0,23" maken het vastzetten van
kabels onder de behuizing eenvoudig.

EINDE LEVENSDUUR
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TOTALE AFMETINGEN
Breedte: 295 mm / 11,6" Lengte: 185 mm / 7,3" Diepte: 89 mm /
3,5"

AFMETINGEN UITSPARING
Minimaal: 255 mm (10,0") x 145 mm (5,7") Overlap: 20 mm (0,8")

KLEUR
Behuizing, deksel en rand: mat zwart Afwerkplaat: wit

CAPACITEIT VOOR TECHCONNECT-MODULES
9

MATERIAAL
Behuizing: staal Deksel en rand: koudgewalst staal Afwerkplaat:
kunststof

GEWICHT MET VERPAKKING
3 kg (6,61 lbs)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
320 x 200 x 100 mm / 12,6" x 7,9" x 3,9" (l x b x d)
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