
VFM-DAD3B Sort Bordarm til �adskærm 100 x
100 Dobbelt
vav.link/da/vfm-dad3b VFM-DAD3B EU SAP: 4850681 US SAP: 13445522

Dobbelt-artikuleret bordbeslag til to skærme op til 34″
Kabelstyring og justerbare støddæmpere
Konstruktion i aluminium, mat sort
Klemme til hurtig fastgørelse

Vision �adskærmsbeslag – Bordserien er robust og
�eksibel. VFM-DAD (dobbelt bordarm) rummer to
�adskærme af typen LCD eller LED, der har 100 x 100 mm
monteringshuller bagpå – næsten alle computerskærme.

SPECIFIKATIONER

Førsteklasses konstruktion
Armene, der er fremstillet i førsteklasses aluminium, er afsluttet
med en stilfuld anti-ridse over�ade.

Fingerskruer
Fingerskruer bruges til at fastgøre skærmen, hvilket hjælper med at
gøre installationen hurtigere.

Hurtig frigivelse
VESA-pladerne skal sættes fast bag på skærmene og derefter
klikkes i position på armen, hvilket gør monteringen hurtig og nem.

SWL 18 kg
VFM-DAD kan bære to skærme op til 18 kg (40 lbs) i alt.

Op til 34″
Passer til skærme fra 10" til 34". Hvis en større skærm har de
korrekte monteringspunkter og vejer mindre end SWL, kan dette
beslag sagtens bruges.

Justerbare støddæmpere
For at give plads til forskellige belastninger kan støddæmperne
gøres strammere eller løsere for at sikre, at skærmen forbliver på
plads, når du slipper den.

Kabelstyring
Dæksler, der kan klippes på, giver en ryddelig kabelføring.

Klemme eller øje
VFM-DAD kan klemmes fast, eller en fastgørelsesadapter
medfølger til fast montering på bordet (kræver, at der bores hul i
bordet).

Klemme til hurtig frigivelse
Klemmen har en hurtig frigivelse, der hurtigt kan justere for
forskellige bordtykkelser helt ned til 14 mm (0,44″).

Rotér til portrætstil
Næsten uendelig hældning, rotation, drejelighed og højdejustering
giver dig mulighed for at placere skærmen lige der, hvor du har
brug for den.

Flyt uafhængigt
Flyt hver skærm op og ned uafhængigt for at få den korrekte
ergonomiske opsætning.

Maksimum spænd
Midten af skærmene kan være op til 1200 mm (47,2″) fra
hinanden. Den maksimale højde fra bordet til midten af skærmene
er 510 mm (20,1″).
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PRODUKTMÅL
se billede

STØRRELSE MED EMBALLAGE
422 x 325 x 143 mm / 16,6″ x 12,8″ x 5,6″ (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT
6,3 kg (13,9 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
7,4 kg (16,3 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING I ALT
9 kg (19,9 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Aluminium

FARVE
Mat sort

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

MEDFØLGENDE TILBEHØR
8 x M4 12mm skruer 8 x M5 12mm skruer 3 x M6 12mm skruer

MINIMUM DISPLAY/LAPTOP WEIGHT
1,4 kg / 3,1 lb

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS, RoHS, REACH
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