Telescopisch Projector Plafondbeugel
TM-TELE EU SAP: 2418655 US SAP: 12939544
vav.link/nl/tm-tele

Universele projectorbeugel met telescopische buis
Lengte tussen 440-735 mm (17,32″ – 28,94″)
Volledig aanpasbaar: aanpasbaar bovenaan voor gebruik bij schuine plafonds / aanpasbaar
onderaan voor standaard gebruik

TM-TELE Techmount is een projectorbeugel om eender welke dataprojector veilig tegen het plafond te bevestigen. Het
telescopische design laat toe deze snel in te zetten zonder dat er enig snij- en/of zaagwerk bij te pas komt. De
telescopische range is een stuk interessanter dan de meeste andere. Bovendien kan de buis “verwijderd” worden om zo
korter bij het plafond te komen. PS: in tegenstelling tot de TM-1200 kan de lengte van de TM-TELE niet worden verlengd

Slechts 1 persoon nodig
Dankzij het ingenieus design is slecht één enkele hand nodig om de lengte aan te passen
Schuine plafonds
Met het bijgeleverde kantelmechanisme kan een hoek gemaakt worden tot 90°. Dit is
uitermate handig voor gebruik bij schuine plafonds
Veiligheid eerst
Er is een beveiliging voorzien en dit met een mechanische stop. Op deze manier wordt
vermeden dat de 2 delen van de buis van elkaar scheiden. Vision raadt een maximum gewicht
aan van 10 kg
Eenvoud van installatie
Alle projectoren hebben openingen onderaan voor bevestiging – echter niet allemaal hebben
ze dezelfde schroefdiameter. Vision voegt er graag enkele toe die passen op de meeste
modellen. Houdt de “spider” op de beugel over de bevestigingsopeningen en draai de schroef in
de projector. Zo klaar!
Eenvoudig kabeldoorvoersysteem
Vision’s unieke ‘chute-through’ systeem verzekert een eenvoudige kabeldoorvoer – zelfs voor
grotere VGA connectoren.
Meegeleverde “tools”
Een moer- en inbussleutel en de nodige andere tools zijn bijgeleverd om een vlotte en snelle
installatie mogelijk te maken.
Diefstalbeveiliging
TM-TELE is voorzien van veiligheidspinnen.
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AFMETINGEN VERPAKKING
393 x 150 x 80 mm / 15,47″ x 5,91″ x 3,15″
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GEWICHT MET VERPAKKING
3 kg / 6,61 lbs
MAXIMUM TOEGELATEN GEWICHT
10 kg / 22,05 lbs
KLEUR
mat wit
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
1 x H50 zeskantsleutel 1 x H50 zeskantboorbit voor veiligheidsschroeven 1 x moersleutel 17 mm
(0,7") 4 x M3 43mm (1,7″) schroeven 4 x M4 43mm (1,7″) schroeven 4 x M5 43mm (1,7″)
schroeven 4 x M6 43mm (1,7″) schroeven 4 x M2.5 43mm (1,7″) schroeven 4 x M8 50mm (2,0″)
Plafondbevestiging met pluggen 1 x Veiligheidskabel 1 x Plafondschijf
GARANTIE
Levenslang retourneren
VOLDOET AAN EISEN VOOR
TUV-GS
BESTELCODE ONDERDEEL
TM-TELE [SAP: 2418655]

