
VFM-F25 Carrinho para ecrãs ajustável em
altura – 80 kg
vav.link/pt-pt/vfm-f25 VFM-F25 EU SAP: 4818528 US SAP: 13445519

Suporte de chão portátil para ecrãs com até 80 kg (176 lb)
Adequado para ecrãs com dimensões VESA até 1000 x 600 mm
Para ecrãs de 60 a 100″
(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)
Altura ajustável através de manivela
Rodas grandes de 4″ (100 mm)
Prateleiras incluídas

Os carrinhos para suporte de ecrãs planos da Vision (VFM)
são fabricados com aço resistente de categoria comercial.
Uma pessoa consegue facilmente movê-los e possuem
uma manivela para ajuste da altura a partir do momento
em que o ecrã estiver em posição. Estes suportes de chão
atrativos são perfeitos para alugueres AV, centros de
eventos, cuidados de saúde, escolas ou qualquer aplicação
em que haja partilha de ecrãs de grande formato entre
áreas de reunião.

ESPECIFICAÇÕES

Carga de trabalho segura: 80 kg (176 lb)
A estrutura robusta em aço suporta ecrãs com um peso até 80
quilogramas.

Parafusos de aperto manual
Os parafusos incluídos para �xar o ecrã são de aperto manual,
para uma montagem rápida e sem o uso de ferramentas. A Vision
inclui mais tamanhos de parafusos do que outros fabricantes,
para garantir que consegue sempre ter os ecrãs na parede o mais
rapidamente possível.

Ecrãs de 60 a 100″
A medida de alcance recomendada também é in�uenciada pelo
peso do ecrã e pelas dimensões dos orifícios de montagem.
Qualquer ecrã com peso inferior a 80 kg e com um padrão VESA
de até 1000 x 600 mm é adequado para esta estrutura.

Rodas enormes
Rodízios de 4″ (100 mm) de qualidade deslizam sobre quaisquer
saliências, tornando o carrinho fácil de puxar mesmo em cima de
tapetes grossos. As rodas grandes também reduzem a vibração
do seu dispendioso equipamento AV.

Altura ajustável
Gire a manivela, que está na parte de trás da coluna, para ajustar
a altura do ecrã em 400 mm (16″). O ajuste facilita a rotação.
Nota: depois de de�nida a altura, a pega pode ser �xada no local
por meio de um parafuso. 

Inclinação
5° de ajustamento da inclinação, para evitar o re�exo das luzes do
teto.

Prateleiras incluídas
O carrinho inclui duas prateleiras; uma, acima do ecrã, para uma
câmara de videoconferência e outra, abaixo do ecrã, para
portáteis, etc. Ambas são ajustáveis em altura.
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DIMENSÕES DO PRODUTO
1350 x 683 x 1935~2335 mm / 53,1″ x 26,9″ x 76,2″~91,9″
(comprimento x largura x altura)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
1175 x 490 x 200 mm/ 46,26″x 19,29″x 7,87″ (comprimento x
largura x altura)

PESO DO PRODUTO
37,9 kg (83,56 lb)

PESO EMBALADO
39,3 kg (86,64 lb)

CARGA DE TRABALHO SEGURA (SWL)
80 kg (176 lb)

CARGA DE TRABALHO SEGURA DAS PRATELEIRAS
5 kg (11 lb)

MATERIAL DE FABRICO
aço

COR
Revestimento a preto

DIMENSÕES VESA
1000 x 600 mm 1000 x 400 mm 800 x 600 mm 800 x 400 mm
600 x 600 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x
400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300
mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
4 parafusos M5 de 14 mm (0,6″) 4 parafusos M6 de 14 mm (0,6″) 4
parafusos M6 de 30 mm (1,2″) 4 parafusos M8 de 30 mm (1,2″) 4
parafusos M8 de 50 mm (2,0″) 6 grampos de arrumação dos cabos

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, REACH
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