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Fixa ao teto ecrãs planos até 70″
Ajuste de inclinação até 15°
Braço telescópico de 460-790 mm desde o teto ao centro do ecrã

A gama de suportes Vision para ecrãs planos de teto é
funcional e �exível O VFM-c6X4 tem o mesmo braço do
C2X2, mas é adequado para qualquer ecrã plano LCD ou
LED com orifícios de montagem traseiros até 600 mm de
largura x 400 mm de altura.

ESPECIFICAÇÕES

VESA
O sistema VESA de�ne a distância entre os orifícios de montagem
traseiros do seu ecrã plano. Este suporte destina-se a ecrãs planos
com orifícios de montagem com 600 mm de largura e 400 mm de
altura – conhecidos como VESA 600×400. Também é adequado
para tamanhos VESA menores, como 400 x 400 mm.

Carga de trabalho segura: 35 kg
Este suporte tem «uma carga de trabalho segura» de 35 kg (77 lb)
– su�ciente para suportar o peso da maior parte dos ecrãs planos.

Até 70″
Adequado para ecrãs que variam entre 42" e 70". Se um ecrã
maior tiver os pontos de montagem adequados e pesar menos
que a carga de trabalho segura, este suporte pode aguentá-lo em
segurança.

Inclinação
A regulação da inclinação permite que o ecrã seja direcionado
para a audiência, a �m de evitar re�exos e otimizar o ângulo de
visão.

Aplicações no comércio retalhista
Ideal para salas de espera em consultórios médicos e tetos de
consultórios de dentista, ou para sinalização digital em qualquer
ambiente de comércio retalhista.

Atraente
A Vision empenha-se em criar suportes discretos e funcionais. O
C6X4 inclui uma capa para esconder as desagradáveis ligações
no teto.
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PRODUCT DIMENSIONS
ver imagem

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
780 x 245 x 180 mm (30,71″ x 9,65″ x 7,09″) (comprimento x
largura x altura)

PESO DO PRODUTO
7,3 kg (16 lb)

PESO EMBALADO
9,1 kg (20,06 lb)

CARGA DE TRABALHO SEGURA
35 kg (77 lb)

MATERIAL DE FABRICO
aço

COR
preto

DIMENSÕES VESA
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″)

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
4 parafusos M4 de 12 mm 4 Parafusos M4 de 16 mm 4 Parafusos
M5 de 16 mm 4 Parafusos M5 de 36 mm 4 Parafusos M6 de 16
mm 4 Parafusos M6 de 36 mm 4 Parafusos M8 de 16 mm 4
Parafusos M8 de 36 mm

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, RoHS, REACH


