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Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs planos até 27"
Converte-se em prateleira para portátil ou tablet
Tampa para placa VESA incluída
Arrumação dos cabos
Inclui opções de �xação por grampo e olhal

O braço de secretária VFM-DA/4 da Vision garante a
qualquer espaço de trabalho uma estética de secretária
arrumada e condições de trabalho ergonómicas, sem
qualquer compromisso. Ele levanta o monitor da superfície
da secretária ou pode ser convertido numa prateleira para
portátil ou tablet, para locais de trabalho organizados e
secretárias com áreas mais pequenas.

Cada utilizador pode ajustar facilmente a posição do
monitor às suas necessidades, graças à inovadora mola
para compensação do peso e ajuste da inclinação, rotação,
oscilação e altura – o que garante que todos os
utilizadores conseguem uma postura de trabalho mais
correta e confortável.

Além de funcionalidades topo de gama, o braço é fabricado
com materiais de qualidade, mas, graças a um design
cuidadoso, conseguimos mantê-lo a um preço muito
acessível.

O braço de secretária é adequado para qualquer monitor de
ecrã plano de 10 a 27 polegadas, com orifícios de
montagem traseiros de 100 × 100 e um peso não superior a
7 kg (15,4 lb).

Mola de contrapeso
Trocámos os habituais suportes de gás dispendiosos que
tensionam o braço de secretária por um mecanismo de mola.
Assim, não só é muito mais barato, como também equilibra
automaticamente a carga num intervalo entre 2 e 7 kg (4,4 a 15,5
lb).

Regulação da carga
Para cargas leves, como tablets, é possível apertar os parafusos
nas laterais do braço, para impedir que o braço se levante.

Prateleira para portátil ou tablet
Converta o suporte numa prática prateleira para portátil ou tablet,
usando as tiras de extensão fornecidas com almofadas de
silicone adesivas.

Tampas VESA
Para um acabamento melhorado em instalações onde a parte
traseira do ecrã �ca visível, esconda os feios suportes VESA
usando as tampas fornecidas – ideais para ambientes
pro�ssionais e públicos.
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ESPECIFICAÇÕES

Carga de trabalho segura: 7 kg
O VFM-DA/4 suporta monitores com um peso máximo de 7 kg
(15,4 lb).

Adequado para ecrãs até 27 polegadas
Adequado para ecrãs de 10 a 27 polegadas, com orifícios de
montagem VESA 100 × 100. Também suporta em segurança
qualquer ecrã maior, com pontos de montagem e carga de
trabalho segura idênticos.

Arrumação dos cabos
São fornecidos grampos para o encaminhamento dos cabos.

Grampo ou olhal
São fornecidas todas as peças necessárias para �xar o braço à
aresta da superfície da mesa ou aparafusar à mesa. (Nota: a
instalação do olhal requer a abertura de orifícios na mesa.)

Menor custo de propriedade
O design durável garante que não terá de o substituir durante
muitos anos. É fácil e rápido de instalar, ajustar e movimentar. Em
conjunto, isso garante um custo de propriedade muito baixo.

Parafusos de aperto manual
Os parafusos de aperto manual são utilizados para �xar o ecrã e
contribuem para uma instalação mais rápida deste suporte.

Rotação para posição vertical
Cada utilizador pode posicionar facilmente o monitor como quiser,
graças aos ajustes praticamente in�nitos de inclinação, rotação,
oscilação e altura.

DIMENSÕES DO PRODUTO
ver imagem

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
390 x 245 x 100 mm (15,4” x 9,6” x 3,9”) (comprimento x largura x
altura)

PESO DO PRODUTO
2 kg (4,4 lb)

PESO EMBALADO
2,8 kg (6,2 lb)

CARGA DE TRABALHO SEGURA
7 kg (15,4 lb)

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Alumínio, aço

COR
Preto mate

DIMENSÕES VESA
100 × 100 mm / 3,9″ x 3,9″ 75 × 75 mm / 3,0″ x 3,0″

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
4 parafusos de aperto manual M4 de 12 mm 4 parafusos de aperto
manual M5 de 12 mm 8 parafusos M5 de 10 mm, para tiras de
portátil 4 tiras de prateleira para portátil com silício Tampa VESA

GARANTIA
Vitalícia, com devolução ao fabricante

NORMAS
RoHS, REACH


