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Voor plafondbevestiging van �atscreens tot 70″
Kantelbaar tot 15°
Telescopische stang 460-790 mm vanaf het plafond tot midden scherm

De Vision-serie van plafondbeugels voor �atscreens wordt
gekenmerkt door functionaliteit en �exibiliteit. De VFM-
C6X4 heeft dezelfde stang als de C2X2 maar is geschikt
voor elk plat LCD- of LED-scherm dat aan de achterzijde is
voorzien van montagegaten met een tussenafstand van
max. 600 mm in de breedte en max. 400 mm in de hoogte.

SPECIFICATIES

VESA
Het VESA-systeem bepaalt hoe ver de montagegaten aan de
achterzijde van de �atscreen uit elkaar staan. Deze beugel is
ontworpen voor �atscreens met montagegaten met een
tussenafstand van maximaal 600 mm in de breedte en 400 mm in
de hoogte – ook wel VESA600x400 genoemd. De beugel past ook
op kleinere VESA-maten zoals 400 x 400 mm.

Veilige werklast 35 kg
Deze beugel heeft een “veilige werklast” van 35 kg – voldoende
voor de ondersteuning van de meeste �atscreens.

Tot 70″
Geschikt voor schermen van 42" tot 70". Als een groter display de
juiste montagepunten heeft en minder dan de veilige werklast
weegt, is het veilig om deze beugel te gebruiken.

Kantelen
Door de kantelfunctie kan het display naar het publiek worden
gericht zodat hinderlijke weerkaatsing wordt voorkomen en de
kijkhoek optimaal is.

Toepassingen voor de detailhandel
Ideaal voor wachtkamers, voor aan het plafond bij de tandarts, of
voor het verstrekken van digitale informatie in een retailomgeving.

Aantrekkelijk
Vision streeft naar onopvallende en functionele beugels. De C6X4
omvat een afdekplaatje waarachter de lelijke plafondbevestigingen
verborgen worden.
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AFMETINGEN PRODUCT
zie tekeningen

AFMETINGEN MET VERPAKKING
780 x 245 x 180 mm / 30,71″ x 9,65″ x 7,09″ (lengte x breedte x
hoogte)

GEWICHT PRODUCT
7,3 kg

GEWICHT MET VERPAKKING
9,1 kg

VEILIGE WERKLAST
35 kg

CONSTRUCTIEMATERIAAL
Staal

KLEUR
Zwart

VESA-AFMETINGEN
600 × 400 mm / 23,6″ x 15,7″ 500 x 500 mm / 19,7″ x 19,7″ 400 ×
400 mm / 15,7″ x 15,7″ 400 x 300 mm / 15,7″ x 11,8″ 400 × 200 mm
/ 15,7″ x 7,9″ 300 × 300 mm / 11,8″ x 11,8″ 200 × 400 mm / 7,9″ x
15,7″ 200 × 200 mm / 7,9″ x 7,9″

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M4 12mm schroeven 4 x M4 16mm schroeven 4 x M5 16mm
schroeven 4 x M5 36mm schroeven 4 x M6 16mm schroeven 4 x
M6 36mm schroeven 4 x M8 16mm schroeven 4 x M8 36mm
schroeven

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
RoHS, RoHS, REACH


