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Suporte de tecto universal com tubo telescópico
Comprimento total de 440-735 mm (17,32″ – 28,94″)
completamente ajustável: possibilidade de ser instalado em tectos inclinados/possibilidade de inclinação
e rotação e no fundo

O TM-TELE Techmount é um suporte de tecto para colocar
qualquer projector no tecto e com total segurança. O
desenho telecópico permite montagem e ajustes rápidos
sem a necessidade de cortar e furar o suporte. Oferece uma
maior leque de utilização que outros suportes telescópicos
pois permite a montagem sem o tubo permitindo uma
montagem o mais próximo possível do tecto. Nota: Ao
contrário do TM-1200 o comprimento do do apoio não
pode ser aumentado.

ESPECIFICAÇÕES

Instalação por uma só pessoa
O desenho cuidado inclui um sistema de trance que permite a
instalação com uma só mão.

Tectos Inclinados
Um mecanismo de inclinação permite uma inclinação até 90
graus, permitindo a instalação na parede se necessário.

Seguro
Um cabo de apoio em caso de queda está incluido e que segura o
projector ao suporte e tem um mecanismo que impede que as
duas partes se separem. A Vision recomenda uma carga maxima
de 10 Kg e que está dentro dos limites de segurança do produto.

Facilidade de encaixe
Fixar o suporte ao projector é simples. Quase todos os projectores
possuem furação roscada na parte inferior. Basta ajustar os
braços do suporte aos orifícios e inserir os parafusos ao projector

Gestão de cabos sem obstruçõe
O sistema único da Vision de 4 cavilhas deixa espaço para cabos
– inclusive cabos VGA

Ferramentas incluídas
A São fornecidas uma chave �xa e uma sextavada. A Vison ainda
inclui um escantilhão para perfuração.

Seguro
QOs mecanismos de libertação rápida tornam osd roubos de
projectors fáceis pelo que o TM TELE é fornecido com parafusos
de segurança.
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DIMENSÕES DA CAIXA
393 x 150 x 80 mm / 15,47″ x 5,91″ x 3,15″

PESO EMBALADO
3 kg / 6,61 lbs

CARGA DE TRABALHO SEGURA
10 kg / 22,05 lbs

COR
Branco acetinado

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
1 x chave sextavada H50 1 x chave sextavada H50 para berbequim
1 x chave �xa de 17 mm (0,7″) 4 x parafusos M3 de 40 mm (1,57″) 4
x parafusos M4 de 40 mm (1,57″) 4 x parafusos M5 de 40 mm
(1,57″) 4 x parafusos M6 de 40 mm (1,57″) 4 x parafusos M2.5 de
40 mm (1,57″) 1 x corrente de segurança 1 x disco de equilíbrio
para tecto

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE COM AS NORMAS
RoHS, TUV-GS


