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Standard monteringsskrue til stativ, der passer til ethvert webcam
Passer til Logitech Brio-webcam til Microsoft Whiteboard
Passer til Huddly-kameraer
Kan fastgøres til væggen som en arm
Samlet længde 440-735 mm (17,3" – 28,9")
Stangen kan fjernes med henblik på montering så tæt på loftet som muligt
Passer til Logitech MeetUp
Passer til Logitech Rally-kameraer

TM-WEBCAM er et universalt loftbeslag til sikker montering
af et USB-webcam i loftet. Det teleskopiske design gør
opsætning og justering hurtig og let. Det har større
rækkevidde end de �este andre teleskopiske beslag.

Der er stigende efterspørgsel på loftsmontering af USB-
kameraer til anvendelse ved møder. F.eks. anvender
Microsoft Whiteboard et loftsmonteret kamera til
digitalisering af håndskrift på et fysisk whiteboard med
henblik på samarbejde.

Enkeltmandsmontering
Et eksempel på gennemtænkt design er
længdejusteringsklemmesystemet, der kun kræver én hånd.

Planmontering mulig
Stangen kan fjernes, så kameraet kan monteres “plant” så tæt på
loftet som muligt.

Skrå lofter
En mekanisme til hældning medfølger, som kan hældes op til 90
grader, så den passer til siden af en loftsbjælke. Eller man kan
bruge beslaget som en arm fastgjort til væggen, hvis der er behov
for det.

Anvendelse som vægarm
Alternativt kan beslaget fastgøres vandret til væggen og anvendes
som vægarm.

Teleskopisk
Den samlede længde ligger fra 440-735 mm (17,3″ – 28,9″).
Bemærk: længden på dette beslag kan ikke øges.

Let montering
Dit webcam fastgøres ved hjælp af en standard stativskrue, som
medfølger.

Kabelstyring
Før blot kablerne ned gennem stangen til kameraet for at opnå et
professionelt udseende. Kablerne er gemt væk.

Medfølgende værktøj
Der medfølger en skruenøgle og en unbrakonøgle. Vision
inkluderer desuden et unbrako-bit til boremaskine for at gøre
installationen lettere.

Sikker
Mekanismer til hurtig aftagning gør livet lettere for tyve, så TM-
WEBCAM er sikkert og omfatter sikkerhedsbolte.

Kamerahældning
Det nederste beslag kan justeres, så du kan rette kameraet derhen,
hvor der er behov for det.

Dækskive til loft
Til anvendelse, hvor stangen føres gennem et hul i et falsk loft,
medfølger en dækskive i plast til at skjule hullet.

https://vav.link/TM-WEBCAM
https://www.logitech.com/da-dk/product/brio-stream-4k-hd-webcam
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
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SPECIFIKATIONER

STØRRELSE MED EMBALLAGE
393 x 150 x 80 mm / 15,47″ X 5,91″ X 3,15″

VÆGT MED EMBALLAGE
3 kg / 6,6 LBS

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
10 kg / 22,1 LBS

FARVE
Satinhvid

MEDFØLGENDE TILBEHØR
1 x H50 unbrakonøgle 1 x H50 unbrako-bit til boremaskine 1 x 17
mm (0,7″) skruenøgle 4 x M8 50 mm (2,0″) loftskruer med
rawlplugs 1 x dækskive til loft 1 x 1/4-20 UNC skrue 1 x M6 12 mm
(0,47″) skrue

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS
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