
VFM-DPD2B Preto Coluna de secretária para
monitores 100x100 dupla
vav.link/pt-pt/vfm-dpd2b VFM-DPD2B EU SAP: 4740219 US SAP: 13445506

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs até 27"
Design popular em preto
Peças incluídas para o olhal ou grampo, para �xação na secretária
Prateleira para portátil opcional
Placa VESA de libertação rápida
Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida
Regulação de altura precisa e independente

A VFM-DPD2 (suporte para ecrãs planos da Vision - coluna
para secretária dupla) oferece uma grande variedade de
movimentos e adapta-se a qualquer monitor que tenha
orifícios de montagem traseiros de 75 x 75 mm ou 100 x
100 mm. A Vision trabalhou exaustivamente os
pormenores, para tornar a sua instalação rápida e fácil.

Parafusos de aperto manual
A Vision inclui mais parafusos do que outros fabricantes, para
garantir que possa instalar com êxito o seu monitor com os
parafusos incluídos. Os parafusos são de aperto manual, para que
possa realizar a instalação com maior rapidez, sem nenhuma
ferramenta.

Libertação rápida
As placas VESA são de libertação rápida, para ajudar na
montagem.

Prateleira opcional
A prateleira �xa-se à placa VESA do suporte e é adequada para
portáteis ou tablets com medidas entre 240 e 420 mm (9,5-16,5″)
de largura. Os grampos ajustáveis ajudam a manter com
segurança o dispositivo no lugar.

Carga de trabalho segura: 8 kg
A VFM-DPD2 pode suportar dois monitores com peso até 8 kg
(17,6 lbs) cada.

Dimensão do ecrã de 13 a 27"
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.

Pivô duplo
Dois pontos articulados em cada braço horizontal permitem uma
ampla gama de posições. O alcance do braço é de até 399 mm
(15,7").

Arrumação dos cabos
Os grampos no braço seguram os cabos, os quais podem ser
encaminhados ao longo do suporte.

Altura variável
Deslize o braço para cima e para baixo ao longo da coluna e
depois bloqueie à altura desejada. A altura da coluna é de 443
mm (17,3″).

Espessura da secretária
O grampo �xa-se a uma mesa com espessura entre 10 e 88 mm
(0,4-3,5″).

Olhal incluído
Em algumas aplicações, poderá fazer um furo na mesa e �xar o
suporte diretamente.

Oscilação e inclinação
O design ultra�exível permite um ajuste da inclinação entre -45° e
45° e variação da oscilação entre -90° e 90°.
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ESPECIFICAÇÕES

Rodar
Muda facilmente o monitor da posição horizontal para a vertical.

Resistente aos riscos
O acabamento lacado é mais espesso e mais resistente aos riscos
do que o pintado.

Regulação da altura independente
A regulação de precisão da altura de cada monitor permite ao
instalador obter um alinhamento perfeito da altura.

DIMENSÕES DO PRODUTO
548 x 913 x 148 mm / 21,6″ x 35,9″ x 5,8″

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
589 x 180 x 120 mm / 19,3″ x 7,1″ x 4,7″ (comprimento x largura x
altura)

PESO DO PRODUTO
4,2 kg / 9,2 lbs

PESO EMBALADO
4,8 kg / 10,6 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
8 parafusos M4 de 12 mm (1/2″) 8 parafusos M4 de 16 mm (2/3″)
8 parafusos M5 de 12 mm (1/2″) 8 parafusos M5 de 16 mm (2/3″)

GARANTIA
garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, RoHS, REACH

REFERÊNCIA PARA PEDIDO
VFM-DPD2B [EU SAP: 4740219 / US SAP: a de�nir]

PRATELEIRA OPCIONAL: REFERÊNCIA PARA PEDIDO
VFM-DP2SHELFB [EU SAP: 4850694 / US SAP: a de�nir]

PRATELEIRA OPCIONAL: DIMENSÕES DO PRODUTO
300 x 280 x 60 mm / 11,8" x 11" x 2,4" (altura x largura x
profundidade)

PRATELEIRA OPCIONAL: DIMENSÕES DA EMBALAGEM
320 x 288 x 50 mm / 12,6" x 11,3" x 1,9"

PRATELEIRA OPCIONAL: PESO DO PRODUTO
1,2 kg / 2,6 lb

PRATELEIRA OPCIONAL: PESO EMBALADO
1,4 kg / 3,1 lb

PRATELEIRA OPCIONAL: ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
4 parafusos M4 de 12 mm (0,5")
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