
TM-TELE_WC Acessório para suporte de teto
para webcam
vav.link/tm-tele_wc TM-TELE_WC EU SAP: 5900231 

Adaptador que �xa webcams a qualquer suporte de teto ou de parede para projetores da Vision
O parafuso de montagem padrão para tripé é adequado para qualquer webcam
Adequado para a webcam Logitech Brio, para o Microsoft Whiteboard
Adequado para câmaras Huddly
Adequado para a Logitech MeetUp
Adequado para câmaras Logitech Rally

Este adaptador permite ligar a MeetUp, da Logitech, a todos
os suportes para projetores da Vision. Algumas aplicações
de ensino exigem que os sistemas de conferência MeetUp
sejam montados no teto nas salas de aula.

ESPECIFICAÇÕES

Liga-se a...
Qualquer dos suportes de teto para projetores da Vision: TM-TELE
ou TM-1200. Ou ao braço para parede TM-ST2 da Vision.

Pronto para a MeetUp
O suporte da Meetup é �xo ao adaptador. As características
únicas da MeetUp permitem aos professores dar aulas, em
simultâneo, a alunos em salas de aula e alunos a distância.

Adequado para todas as webcams
Adequado para a webcam Logitech Brio, para o Microsoft
Whiteboard, ou câmaras Huddly, ou, na realidade, para qualquer
webcam compatível com um tripé de câmara.

Instalação fácil
A webcam é �xada por intermédio do parafuso padrão para
montagem de tripé UNC de 1/4-20 incluído.

Arrumação dos cabos
Para um aspeto pro�ssional, faça passar os cabos ao longo do
varão até à câmara. Os cabos �cam escondidos.

Inclinação da câmara
O suporte inferior é regulável, para que possa direcionar a câmara
para onde pretender.

FIM DE VIDA AUGUST 2022

https://vav.link/tm-tele_wc
https://www.logitech.com/en-au/product/brio
https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://www.huddly.com/
https://www.logitech.com/en-gb/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/en-ph/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://files.visionaudiovisual.com/products/TM-TELE_WC/images/TM-TELE_WC_menu.png
https://visionaudiovisual.com/pt-pt/product/tm-tele/
https://visionaudiovisual.com/pt-pt/product/tm-1200/
https://visionaudiovisual.com/pt-pt/product/tm-st2/
https://www.logitech.com/en-au/product/brio
https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://www.huddly.com/


DIMENSÕES DA CAIXA
x x mm / ″ x ″ x ″

PESO EMBALADO
KG / LBS

CARGA DE TRABALHO SEGURA
10 kg / 22,05 lbs

COR
Branco acetinado

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
1 parafuso UNC de 1/4-20 1 parafuso M6 de 12 mm

GARANTIA
Vitalícia, com devolução ao fabricante

NORMAS
RoHS


