
***SUBSTITUÍDO POR VFM-DPD2***

A gama de suportes Vision para ecrãs planos de secretária é resistente e �exível. A VFM-DPD (coluna para secretária
dupla) é adequada para qualquer ecrã LCD ou LED com orifícios de montagem traseiros de 100 x 100 mm –
correspondente à maior parte dos monitores.

Coluna de secretária para ecrãs planos
100×100 dupla
VFM-DPD EU SAP: 3951894 US SAP: 12939535
 vav.link/pt-pt/vfm-dpd

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs planos até 34″
Gestão dos cabos
Design de coluna �exível e de baixo custo

Carga de trabalho segura: 10 kg
A VFM-DPD pode suportar monitores com peso até 10 kg (22 lb).

Até 34″
Adequado para ecrãs que variam entre 10" e 34". 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.

Pivô duplo
Dois pontos articulados nos braços horizontais permitem uma ampla gama de posições.

Gestão dos cabos
Os grampos no braço seguram os cabos, os quais podem deslizar para o interior da coluna,
para uma prática arrumação dos cabos.

Altura variável
Deslize o braço articulado para cima e para baixo ao longo da coluna e depois bloqueie à
altura desejada. A altura da coluna é de 450 mm (17,7″).

Liberdade de movimentos
A regulação da inclinação de 85-15° e um ajuste de 180° na rotação, além dos dois braços
duplamente articulados, colocam o ecrã onde quiser.

Espaçamento máximo
O centro dos monitores pode �car separado até 720 mm (28,3″).

https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/09/VFM-DPD.png
https://vav.link/pt-pt/vfm-dpd
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/09/VFM-DPD_side.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/09/VFM-DPD_rear.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/09/VFM-DPD_front.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/09/VFM-DPD_dims.png


3394/pt-pt/2020-07-28 08:43:41/2020-07-29 00:26:18

MANUAL

Quick manual
EN PDF 2.58 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD/manuals/VFM-DPD2_quick_manual.pdf

Quick manual
EN PDF 1.32 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD/manuals/VFM-DPD_quick_manual.pdf

CAD

CAD
ZIP 841.06 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DPD/cad/VFM-DPD2.zip
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Product Images
ZIP 1.77 MB
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PNG 489.70 KB
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SPECIFICATIONS

DIMENSÕES DO PRODUTO
ver imagem

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
407 x 316 x 126 mm (16,02″ x 12,44″ x 4,96″) (comprimento x largura x altura)

PESO DO PRODUTO
4,33 kg (9,5 lb)

PESO EMBALADO
5,08 kg (11,20 lb)

CARGA DE TRABALHO SEGURA
10 kg (22 lb)

MATERIAL DE FABRICO
aço

COR
preto

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

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
8 parafusos M4 de 12 mm 8 parafusos M5 de 12 mm

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
REACH

REFERÊNCIA PARA PEDIDO
VFM-DPD [SAP: 3951894]
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