
VFM-W1X1TV2 Suporte de parede para
monitores, com inclinação – 100×100
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Suporte de parede VESA para monitores LCD
Adequado para ecrãs com orifícios de montagem 75 x 75 e 100 x 100 mm
Para ecrãs de 10 a 34″
Parafuso de bloqueio antifurto
Regulação de inclinação: para cima: 3° / para baixo: 12°
Parafusos de aperto manual para �xar o ecrã
Na vertical ou na horizontal

A montagem deste suporte para ecrãs planos Vision (VFM)
é rápida e fácil de instalar. É adequado para qualquer ecrã
plano LCD que utilize a distância comum VESA 100 x 100
mm. A maioria dos monitores de computador utiliza este
padrão de montagem, tornando-o perfeito para aplicações
administrativas.

ESPECIFICAÇÕES

Inclinação
15° de ajustamento da inclinação, para aplicações em que o ecrã
esteja �xo num local elevado.

Carga de trabalho segura: 25 kg (55 lb)
A maioria dos monitores de computadores é muito leve, mas os
ecrãs interativos e os ecrãs táteis de quiosque são muito mais
pesados. Este suporte pode facilmente sustentar a maioria dos
monitores de 10″ a 34″

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.

Seguro
Depois da montagem, é instalado um parafuso de bloqueio, para
impedir o furto.

Na vertical
Monte o ecrã na posição vertical ou na posição horizontal,
consoante a necessidade.

Instalação fácil
O design comprovado com duas peças permite a �xação rápida e
os orifícios longitudinais na face da parede permitem o ajuste do
nivelamento após a �xação.

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.
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DIMENSÕES DO PRODUTO
115 x 115 x 34 mm / 4,5″ x 4,5″ x 1,3″ (altura x largura x
profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
120 x 120 x 42 mm / 4,7″ x 4,7″ x 1,7″

PESO DO PRODUTO
0,31 kg (0,7 lb)

PESO EMBALADO
0,42 kg (0,9 lb)

CARGA DE TRABALHO SEGURA
25 kg (55 lb)

MATERIAL DE FABRICO
aço

COR
preto

DIMENSÕES VESA
100 × 100 mm 75 x 75 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
4 parafusos M4 de 25 mm (1″) 4 parafusos M5 de 12 mm (0,5″) 4
parafusos M5 de 25 mm (1″)

GARANTIA
garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, REACH
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