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Wandsteun voor monitoren met montagepunten die zich maximaal 800 x 400 mm van elkaar bevinden
Uitspringmechanisme voor snelle toegang en afstelling
Fijnafstelling voor kantelen, rotatie, diepte en hoogte
Monitoren van 45 tot 80″

Het uitlijnen van monitoren op een videowand is een lastige
taak; bij deze beugel is aan elk detail gedacht om te
waarborgen dat het product zo snel mogelijk te installeren
is en zo gemakkelijk mogelijk met precisie in te stellen.

SPECIFICATIES

Weinig gereedschap nodig
Waar mogelijk maakt Vision gebruik van vleugelschroeven,
waardoor het installeren en afstellen sneller verlopen.

Bevestigingsschroeven monitor
Vision levert schroeven van meer afmetingen mee dan andere
leveranciers om te waarborgen dat een monitor elke keer zo snel
als mogelijk aan de wand kan worden bevestigd.

Uitspringmechanisme
Met een lichte druk op de monitor wordt het uitspring-
scharniermechanisme geactiveerd, waardoor de monitor naar u
toe wordt geduwd. Er worden kunststof verbindingsstukken
meegeleverd die worden geplaatst wanneer u klaar bent. Zo
worden onbedoeld uitspringen voorkomen.

Snelle ontgrendeling
Bevestig de verticale armen aan de achterkant van de monitor en
laat het geheel dan op de wandbeugel zakken. Het geheel klikt vast
op zijn plek. Het kan worden verwijderd door op de hendel voor
snelle ontgrendeling te drukken.

Kantelen
Kanteling instelbaar van -2 tot 4° met schroeven aan de bovenkant
van de verticale monitorarmen.

Rotatie en hoogte
Rotatie instelbaar van -3 tot 3° met schroeven, ook aan de
bovenkant van de monitorarmen.

Diepteafstelling
De diepte aan elke kant kan onafhankelijk worden ingesteld met
een inbussleutel aan de zijkant van de verticale monitorarmen.

Monitoren van 45 tot 80″
Geschikt voor elk plat lcd- of ledscherm met aan de achterzijde
montagegaten die zich maximaal 800 mm in de breedte en 400
mm in de hoogte van elkaar bevinden.

Diepte
De minimale diepte op de locatie is 95 mm (3,7″) en wanneer de
monitor eruit springt, is dat tot 285 mm (11,2″).

Vergrendelbaar
Het geheel klikt vast op zijn plek en kan worden vergrendeld met
een slot (niet meegeleverd) voor extra veiligheid.

EINDE LEVENSDUUR NOVEMBER 2022

https://vav.link/nl/vfm-vw8x4
https://files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VW8X4/images/VFM-VW8X4.png


AFMETINGEN PRODUCT
870 x 524 x 95-285 mm / 34,3″ x 20,6″ x 3,7-11,2″ (hoogte x breedte
x diepte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
947 x 271 x 138 mm / 37,28″ x 10,67″ x 5,43″

GEWICHT PRODUCT
11,08 kg (24,43 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
12,42 kg (27,38 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
70 kg (154 lb)

MATERIAAL
Staal (warmgewalste plaat 3,0 mm; warmgewalste plaat 2,5 mm;
koudgewalste plaat 2,0 mm)

KLEUR
zwart

VESA-AFMETINGEN
800 x 400 mm 600 × 400 mm 500 x 400 mm 400 × 400 mm 400 x
300 mm 400 × 200 mm 300 × 400 mm 300 × 300 mm 200 × 400
mm 200 × 200 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M5-schroef 14 mm (0,55″) 4 x M5-schroef 25 mm (1″) 4 x M6-
schroef 14 mm (0,55″) 4 x M6-schroef 30 mm (1,2″) 4 x M8-schroef
20 mm (1″) 4 x M8-schroef 30 mm (1,2″)

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, REACH, UL
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