
VFM-F10/HB Hvid gulvstander til Microsoft
Hub2
vav.link/da/vfm-f10-hb VFM-F10/HB EU SAP: 6369806 US SAP: 14422915

Bærbar gulvstander i �ipchartstil
Til Microsoft Hub2
Fastgør skærmen stående eller liggende
Kabelstyring inden i benene
Store hjul på 4"
Hælder fra 7° til lodret

Visions VFM-F10 gulvstander har en æstetik, der gør, at den
læner sig imod brugeren, mens den samtidig giver en
følelse af stabilitet. Store hjul gør den let at �ytte, og den
geometriske udformning er designet til at mindske risikoen
for snubleulykker, så brugeren kan omgås skærmen så
naturligt, som muligt, mens de skrappe UL1678-
bestemmelser om stabilitet stadig overholdes.

Den �ne struktur komplementerer Microsofts Hub2 perfekt.

UL1678-godkendt
For at opnå denne godkendelse bliver skærmen sat op, hjulene
låses, og derefter tippes gulvet 10° i hver retning – og standeren
må ikke tippe. Dette begrænser SWL for denne gulvstander til 45 kg
(99 lb).

350 x 350 Halo
Halo passer perfekt til den runde “bule” på bagsiden af Hub2.

Liggende eller stående
Hub2 kan fastgøres til standeren enten stående eller liggende.

Sidder du ned?
Til de brugere, der sidder ned, kan Hub lænes frem til lodret for at
reducere genskin og sikre, at konferencekameraet peger mod dem.
Til de brugere, der står op, kan skærmen fastgøres ved en vinkel på
7°.

Hjul på 4"
Styrehjul på 4" (100 mm) af medicinsk kvalitet kan køre henover
alle bump, hvilket gør standeren nem at trække, selv på et tykt
gulvtæppe. Store hjul reducerer også vibration af dit dyre AV-
udstyr. Alle hjul kan låses.

Kabelstyring
Skjul kabler i den nederste del af bagbenene. Den fremragende
kabelstyring mindsker risikoen for, at hjulene kører over kablerne,
når du justerer gulvstanderen.

Flytning gennem døre
Med sin dybde på kun 652 mm (25,7") køres denne stander let og
uden problemer gennem en standarddør.

Opklappelig hylde
Den bageste hylde er 460 mm (18,1") bred – stor nok til en bærbar
pc og en mus. Hvis den ikke skal bruges, klapper du den bare op
eller tager den af.

Ved siden af hinanden
Benene er ikke bredere end skærmen i stående tilstand, så �ere
skærme kan parkeres ved siden af hinanden.

APC-batteribeslag
Beslaget holder Microsoft APC-batteriet til Hub2S fast under
hylden, så det ikke er i vejen. Bemærk: Med varekode VFM-
F10/HBKIT skal dette bestilles separat. Fra juli 2021 medfølger
den med den nye varekode VFM-F10/HB.
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SPECIFIKATIONER

Kabelkroge
To store kroge på bagsiden giver mulighed for at placere kabler, så
de er ude af syne. Især nyttige til at hænge strømforlængerkabler
på, hvis du har brug for at �ytte den.

PRODUKTMÅL
se tegning

STØRRELSE MED EMBALLAGE
VFM-F10/WH: 1400 x 700 x 90 mm / 55,1″ x 27,6″ x 3,5″ (længde x
bredde x højde) VFM-F10HALO: 655 x 590 x 110 mm / 25,8" x 23,2"
x 4,3" (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT
VFM-F10/WH: 22,9 kg (50,5 lbs) VFM-F10HALO: 5,0 kg (11,0 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
VFM-F10/WH: 26,4 kg (58,2 lbs) VFM-F10HALO: 6,0 kg (13,2 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING (SWL)
45 kg (99 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING FOR HYLDE
5 kg (11 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Hvid

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE AF
RoHS, REACH UL1678

FRA JULI 2021 LEVERES ALLE DELE INKLUSIVE
BATTERIBESLAG SAMLET I ÉN KASSE
VFM-F10/HB [EU SAP: 6369806 / US SAP: tba]
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