
VFM-W1X1TV2 Kantelbare wandbeugel voor
monitoren 100 x 100
vav.link/nl/vfm-w1x1tv2 VFM-W1X1TV2 EU SAP: 4754703 US SAP: 13445539

VESA-wandbeugel voor lcd-monitoren
Geschikt voor monitoren met montagegaten van 75 x 75 mm en 100 x 100 mm
Voor monitoren van 10 tot 34″
Borgschroef tegen diefstal
Kantelbaar: naar boven: 3° / naar beneden: 12°
Vleugelschroeven om de monitor vast te zetten
Staand of liggend

Deze �atscreenbeugel van Vision (VFM) is snel en
eenvoudig te installeren. Geschikt voor elke lcd-�atscreen
met een algemeen VESA-patroon van 100 x 100 mm. De
meeste desktopmonitoren gebruiken dit montagepatroon
waardoor het perfect is voor kantoortoepassingen.

SPECIFICATIES

Kantelen
15° kantelbaar voor toepassingen waarbij het scherm hoog staat.

Veilig draagvermogen 25 kg (55 lb)
De meeste desktopmonitoren zijn licht. Interactieve monitoren en
aanraakschermen in winkelopstellingen zijn daarentegen veel
zwaarder. Deze beugel ondersteunt met gemak de meeste
monitoren van 10 tot 34″.

Vleugelschroeven
Voor het vastzetten van de monitor zijn vleugelschroeven
meegeleverd om het geheel gemakkelijk en zonder gereedschap te
kunnen monteren.

Veilig
Nadat het geheel is geïnstalleerd, wordt een zelfborgende schroef
aangebracht om diefstal te voorkomen.

Staand
Monteer de monitor naar wens in staande of liggende stand.

Eenvoudige installatie
Dankzij het bewezen ontwerp in twee delen is het geheel snel te
bevestigen, waarbij sleufgaten op het deel voor aan de wand de
mogelijkheid bieden om na de bevestiging het geheel waterpas te
stellen.

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.
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AFMETINGEN PRODUCT
115 x 115 x 34 mm / 4,5″ x 4,5″ x 1,3″ (h x b x d)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
120 x 120 x 42 mm / 4,7″ x 4,7″ x 1,7″

GEWICHT PRODUCT
0,31 kg (0,7 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
0,42 kg (0,9 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
25 kg (55 lb)

MATERIAAL
staal

KLEUR
zwart

VESA-AFMETINGEN
100 × 100 mm 75 x 75 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M4-schroef 25 mm (1″) 4 x M5-schroef 12 mm (0,5″) 4 x M5-
schroef 25 mm (1″)

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, REACH
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