
VFM-DPD2B Zwart Bureaustandaard voor
twee monitoren van 100x100
vav.link/nl/vfm-dpd2b VFM-DPD2B EU SAP: 4740219 US SAP: 13445506

Dubbelscharnierende bureaubeugel voor monitoren tot 27"
Standaard in populaire stijl in zwart
Er worden onderdelen meegeleverd voor een doorvoeropening en/of bevestiging aan het bureau met een
klem
Optionele laptopplank
Snel te ontgrendelen VESA-plaat
Vleugelschroeven voor snelle montage
Onafhankelijke nauwkeurige hoogteafstelling

De VFM-DPD2 (Flatscreenbeugel van Vision -
bureaustandaard voor twee monitoren) biedt een uitgebreid
bewegingsbereik en is geschikt voor elke monitor met
bevestigingsgaten van 75 x 75 mm of 100 x 100 mm aan
de achterkant. Vision heeft op elk detail gelet om de
montage zo snel en zo makkelijk als mogelijk te maken.

Vleugelschroeven
Vision levert meer schroeven mee dan andere leveranciers om te
waarborgen dat de monitor met de meegeleverde schroeven kan
worden geplaatst; de schroeven zijn vleugelschroeven waardoor ze
sneller en zonder gereedschap kunnen worden geplaatst.

Snelle ontgrendeling
De VESA-platen zijn makkelijk te ontgrendelen, wat helpt bij het
snel monteren.

Optionele plank
De plank wordt bevestigd aan de VESA-plaat van de beugel en
ondersteunt laptops of tablets van 240-420 mm (9,5-16,5") breed.
Afstelbare klemmen houden het apparaat op zijn plaats.

Veilig draagvermogen 8 kg
De VFM-DPD2 kan twee monitoren met een gewicht van maximaal
8 kg (17,6 lb) per stuk dragen.

Afmetingen monitor 13-27"
Als een grotere monitor de juiste montagepunten heeft en minder
dan het veilige draagvermogen weegt, is het veilig om deze beugel
te gebruiken.

Dubbele spil
De twee scharnierpunten in elke horizontale arm zorgen voor tal
van positioneringsmogelijkheden. Het bereik van de arm is
maximaal 399 mm (15,7").

Kabelbeheer
Kabels worden met klemmen op de arm vastgezet, zodat ze langs
de standaard worden geleid.

Variabele hoogte
Schuif de arm omhoog en omlaag over de standaard en zet hem
op de gewenste hoogte vast. De standaard heeft een lengte
van 443 mm (17,3").

Dikte bureaublad
De klem is geschikt voor tafels van 10-88 mm (0,4-3,5") dik.

Afwerking doorvoeropening inbegrepen
Voor sommige toepassingen kan een gat in het bureau worden
geboord om de standaard direct vast te zetten.

Zwenken en kantelen
Het ultra-�exibele ontwerp zorgt voor instelbaar kantelen van
-45°~45° en een zwenkbereik van -90°~90°.
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SPECIFICATIES

Draaien
Verplaats de monitor eenvoudig van een liggende naar een
staande positie.

Krasbestendig
Het gepoedercoate oppervlak is dikker en krasbestendiger dan verf.

Onafhankelijke hoogteafstelling
Door de �jnafstelling voor hoogte van elke monitor kan de
installateur de hoogte perfect uitlijnen.

AFMETINGEN PRODUCT
548 x 913 x 148 mm / 21,6″ x 35,9″ x 5,8″

AFMETINGEN MET VERPAKKING
589 x 180 x 120 mm / 19,3″ x 7,1″ x 4,7″ (lengte x breedte x hoogte)

GEWICHT PRODUCT
4,2 kg / 9,2 lbs

GEWICHT MET VERPAKKING
4,8 kg / 10,6 lbs

VEILIG DRAAGVERMOGEN
8 kg (17,6 lbs)

MATERIAAL
gepoedercoat staal

KLEUR
zwart

VESA-AFMETINGEN
75 × 75 mm 100 × 100 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
8 x M4-schroef 12 mm (1/2″) 8 x M4-schroef 16 mm (2/3″) 8 x M5-
schroef 12 mm (1/2″) 8 x M5-schroef 16 mm (2/3″)

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, RoHS, REACH

CODE ONDERDEELNUMMER
VFM-DPD2B [EU SAP: 4740219 / US SAP: nog niet aangekondigd]

OPTIONELE PLANK: CODE ONDERDEELNUMMER
VFM-DP2SHELFB [EU SAP: 4850694 / US SAP: nog niet
aangekondigd]

OPTIONELE PLANK: AFMETINGEN PRODUCT
300 x 280 x 60 mm / 11,8" x 11" x 2,4" (h x b x d)

OPTIONELE PLANK: AFMETINGEN MET VERPAKKING
320 x 288 x 50 mm / 12,6" x 11,3" x 1,9"

OPTIONELE PLANK: GEWICHT PRODUCT
1,2 kg / 2,6 lb

OPTIONELE PLANK: GEWICHT MET VERPAKKING
1,4 kg / 3,1 lb

OPTIONELE PLANK: MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M4-schroef 12 mm (0,5")
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