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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
Pode ser �xado à parede, funcionando como braço
Comprimento total 440-735 mm (17,3" – 28,9")
O varão pode ser retirado, para uma montagem tão próxima quanto possível do teto
Adequado para a Logitech MeetUp
Adequado para câmaras Logitech Rally

O TM-WEBCAM é um suporte de teto universal para
webcam, destinado à �xação segura de uma câmara USB a
um teto. O design telescópico permite rapidez na instalação
e na regulação. Tem um alcance superior ao da maior parte
dos outros suportes telescópicos.

Há uma procura crescente pela instalação de câmaras USB
no teto, para aplicações de reuniões. Por exemplo, o
Microsoft Whiteboard utiliza uma câmara montada no teto
para digitalizar elementos escritos num quadro interativo
físico, em situações colaborativas.

Instalação por uma só pessoa
Um exemplo do design bem pensado é o sistema de grampo para
regulação do comprimento, que pode ser utilizado com apenas
uma mão.

Opção de montagem encostada ao teto
É possível retirar o varão, para montagem da câmara tão
encostada ao teto quanto possível.

Tetos inclinados
Inclui um mecanismo para inclinação no extremo, que permite
inclinar até 90 graus, para ser possível �xar na parte lateral de
uma viga de teto. Ou, se necessário, pode utilizar o suporte como
um braço �xado a uma parede.

Aplicações como braço numa parede
Em alternativa, o suporte pode ser �xado horizontalmente a uma
parede, para ser utilizado como um braço.

Telescópico
O comprimento total varia entre 440 e 735 mm (17,3″ – 28,9″).
Nota: o comprimento deste suporte não pode ser aumentado.

Instalação fácil
A webcam é �xada por intermédio do parafuso padrão para tripé
incluído.

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

Ferramentas incluídas
São fornecidas uma chave �xa e uma chave sextavada. A Vision
inclui também uma ponta de chave sextavada para berbequim,
para acelerar a instalação.

Seguro
Os mecanismos de libertação rápida facilitam a vida aos ladrões;
por isso, o TM-WEBCAM é seguro e dispõe de parafusos de
segurança.

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

Disco de ajuste ao teto
Para aplicações em que o varão passa por um orifício num teto
falso, é incluído um disco plástico de ajuste ao teto, para dar um
bom acabamento ao orifício.

DIMENSÕES DA CAIXA
393 X 150 X 80 MM / 15,47″ X 5,91″ X 3,15″

PESO EMBALADO
3 KG / 6,6 LBS

CARGA DE TRABALHO SEGURA
10KG / 22,1 LBS

COR
Branco acetinado

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
1 chave sextavada H50 1 chave sextavada H50 para berbequim 1
chave �xa de 17 mm (0,7″) 4 parafusos para teto M8 de 50 mm
(2,0″), com buchas 1 disco de ajuste ao teto 1 parafuso UNC de 1/4-
20 1 parafuso M6 de 12 mm (0,47″)

GARANTIA
Vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS
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