
VFM-CUB Suporte de monitor para divisórias
de compartimentos 100×100
vav.link/pt-pt/vfm-cub VFM-CUB EU SAP: 4740216 US SAP: 13445520

Suporte para monitores com ecrãs de 10 a 34″
Regula-se para divisórias com espessura variável
Permite rotação entre as posições vertical e horizontal

O suporte universal para compartimentos da Vision
suspende o monitor do computador na parede divisória do
compartimento, libertando valiosa profundidade da mesa.
Suporta qualquer ecrã plano LCD que tenha orifícios de
montagem traseiros com 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Na vertical ou na horizontal
Rode livremente o ecrã 90°.

Espessura da divisória
O suporte ajusta-se a diferentes espessuras da divisória do
compartimento, entre 37-89 mm (1,45-3,50″).

Carga de trabalho segura: 8 kg
O VFM-CUB consegue suportar monitores com peso até to 8 kg
(17,6lbs).

Monitor de 17-32″
Se um ecrã maior tiver os pontos de montagem adequados e
pesar menos do que a carga de trabalho segura, este suporte pode
aguentá-lo em segurança.

Arrumação dos cabos
Resolve a confusão dos cabos emaranhados na área de trabalho
e cria um espaço arrumado.

Regulação em altura até 180 mm (7,5″)
Puxar a alavanca de regulação para a frente para mover o
monitor, percorrendo dez posições de altura.

Parafusos de aperto manual
Fixar o ecrã no lugar com os parafusos de aperto manual
incluídos, acelerando, assim, a instalação e reduzindo as
ferramentas necessárias.

Resistente a riscos
O acabamento lacado é mais espesso e mais resistente aos riscos
do que o pintado.
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DIMENSÕES DO PRODUTO
114 x 145 x 440 mm / 4,5″ x 5,7″ x 17,3″

DIMENSÕES EMBALADO
400 x 130 x 100 mm / 15,7″ x 5,1″ x 3,9″ (comprimento x largura x
altura)

PESO DO PRODUTO
1,2 kg / 2,6 lbs

PESO EMBALADO
1,57 kg / 3,5 lbs

CARGA DE TRABALHO SEGURA
8 kg (17,6 lbs)

MATERIAL DE FABRICO
aço com acabamento lacado

COR
preto

DIMENSÕES VESA
75 × 75 mm 100 × 100 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
4 parafusos M4 de 12 mm (1/2″) 4 parafusos M4 de 16 mm (2/3″)
4 parafusos M5 de 12 mm (1/2″) 4 parafusos M5 de 16 mm (2/3″)

GARANTIA
garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, REACH


