
VFM-VW8X4 Suporte para ecrãs de vídeo
800×400
vav.link/pt-pt/vfm-vw8x4 VFM-VW8X4 EU SAP: 4758642 US SAP: 13445512

Suporte de parede para ecrãs, com pontos de montagem com uma distância até 800 x 400 mm
Estilo pop-out, para um acesso e uma regulação rápidos
Regulação �na de inclinação, rotação e profundidade, e regulação em altura
Ecrãs de 45 a 80″

Alinhar ecrãs numa parede de vídeo é uma tarefa morosa e,
por esse motivo, cada pormenor foi pensado neste suporte
para garantir uma instalação o mais rápida possível e uma
regulação com precisão o mais fácil possível.

ESPECIFICAÇÕES

Mínimo de ferramentas
Sempre que possível, a Vision utiliza parafusos de aperto manual,
o que acelera drasticamente a instalação e contribui para uma
regulação mais rápida.

Parafusos de �xação para ecrãs
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.

Pop-out
Um leve toque no ecrã liberta o mecanismo de tesoura pop-out,
empurrando o ecrã para fora, na sua direção. Estão incluídas
línguas de plástico, que são colocadas após terminar, para evitar
saídas acidentais.

Libertação rápida
Fixe os braços verticais na parte traseira do ecrã, em seguida
baixe o conjunto até ao suporte de parede. Isso fará com que se
prenda no local correto. Para retirar, empurrar uma alavanca de
libertação rápida.

Inclinação
Regule a inclinação entre -2º e 4° com os parafusos posicionados
na parte superior dos braços verticais do ecrã.

Rotação e altura
Regule a rotação entre -3º e 3° com parafusos, também eles
posicionados na parte superior dos braços do ecrã.

Regulação da profundidade
A profundidade de cada lado pode ser regulada de forma
independente, usando uma chave sextavada, na lateral dos braços
verticais do ecrã.

Ecrãs de 45 a 80″
É adequado para qualquer ecrã plano LCD ou LED que tenha
orifícios de �xação traseiros com uma distância até 800 mm de
largura x 400 mm de altura.

Profundidade
A profundidade mínima aplicável é de 95 mm (3,7″) e, quando vem
para fora, atinge os 285 mm (11,2″).

Possibilidade de bloqueio
Bloqueia no local correto e pode ser trancado com um cadeado
(não incluído), para maior segurança.
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DIMENSÕES DO PRODUTO
870 x 524 x 95-285 mm / 34,3″ x 20,6″ x 3,7-11,2″ (altura x largura x
profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
947 x 271 x 138 mm / 37,28″ x 10,67″ x 5,43″

PESO DO PRODUTO
11,08 kg (24,43 lbs)

PESO EMBALADO
12,42 kg (27,38 lbs)

CARGA DE TRABALHO SEGURA
70 kg (154 lbs)

MATERIAL DE FABRICO
aço (placa laminada a quente de 3,0 mm; placa laminada a quente
de 2,5 mm; placa laminada a frio de 2,0 mm)

COR
preto

DIMENSÕES VESA
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

ACCESSORIES INCLUDED
4 parafusos M5 de 14 mm (0,55″) 4 parafusos M5 de 25 mm (1″) 4
parafusos M6 de 14 mm (0,55″) 4 parafusos M6 de 30 mm (1,2″) 4
parafusos M8 de 20 mm (1″) 4 parafusos M8 de 30 mm (1,2″)

GARANTIA
garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, REACH, UL
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