
VFM-DSDG Suporte de secretária para
monitor 100×100 duplo
vav.link/pt-pt/vfm-dsdg VFM-DSDG EU SAP: 4740215 US SAP: 13445544

Suporte de secretária independente para dois ecrãs até 27″
Regulação em altura do suporte a gás de alta qualidade
Preto (apenas)

O VFM-DSDG (suporte para ecrãs planos da Vision –
suporte de secretária duplo a gás) combina materiais topo
de gama com peças de excelente design. Adequa-se a dois
monitores que tenham 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.

ESPECIFICAÇÕES

Mola de pressão a gás
Este mecanismo suporta o peso do ecrã a qualquer altura. Basta
movê-lo para cima ou para baixo e largá-lo – ele �cará onde o
deixar.

Regulação em altura
O centro do ecrã pode ser posicionado entre 352 e 462 mm (13,9 e
18,2″) acima da secretária.

Regulação em largura
Os suportes VESA deslizam ao longo da calha horizontal e podem
ser ajustados a uma distância entre 207 e 665 mm (8,1 e 26,1″)
apart. Isto faz com que a largura máxima de um ecrã seja de 665
mm (26,1″).

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
A placa VESA é de libertação rápida, para ajudar na montagem.

Carga de trabalho segura: 6 kg
O VFM-DSDG pode suportar monitores com peso até 6 kg (13,2
lbs) por ecrã.

Dimensão do ecrã de 17 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.

Arrumação dos cabos
Os grampos na vertical seguram os cabos, os quais podem ser
encaminhados ao longo do suporte.

Oscilação e inclinação
O design ultra�exível permite um ajuste da inclinação entre -20° e
20° e variação da oscilação entre -10° e 10°.

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.
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DIMENSÕES DO PRODUTO
408~518 x 738 x 250 mm / 16,1~20,4″ x 29,1″ x 9,8″

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
390 x 260 x 80 mm / 21,6″ x 10,2″ x 3,1″ (comprimento x largura x
altura)

PESO DO PRODUTO
5,9 kg / 13,0 lbs

PESO EMBALADO
6,5 kg / 14,3 lbs

CARGA DE TRABALHO SEGURA
6 kg (13,2 lbs) por ecrã

MATERIAL DE FABRICO
Base em aço com acabamento lacado, coluna em alumínio

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: PRETO
VFM-DSDG [EU SAP: 4740215 / US SAP: tba]
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