VFM-W4X4TV/2 Kantelbare wandbeugel voor
atscreens 400 x 400
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Kantelbare wandbeugel voor grote atscreens van 32-65"
(mits ze beschikken over een compatibel VESA-patroon en gewicht)
Montagepunten tot 400 (breed) x 400 mm (hoog) van elkaar verwijderd
Lichte draagkracht, veilig draagvermogen 60 kg (132 lb)
Vergrendelbaar

De wandbeugel VFM-W4X4TV/2 van Vision voor grote
atscreens is ontworpen voor prijsgevoelige installaties
waarvoor geen fraaie functies vereist zijn. Voor een juiste
prijs en installatiegemak hebben we het ontwerp
vereenvoudigd en de kosten verlaagd door minder materiaal
te gebruiken en toch niet in te leveren op robuustheid en
betrouwbaarheid.
Geschikt voor alle platte lcd- of ledschermen van 32 tot 65"
met montagegaten aan de achterkant met een
tussenafstand van maximaal 400 x 400 mm en een
maximaal gewicht van 60 kg. Alles wat een installateur
nodig heeft om de monitor aan de wand te bevestigen, zit in
de doos.

Flexibele installatie
De VFM-W4X4TV/2-beugel is snel te bevestigen dankzij een
bewezen ontwerp met sleufgaten op het horizontale deel voor
eenvoudige bevestiging aan de wand en horizontale afstelling.
Alles inbegrepen voor installatie
Vision plaatst alles wat de installateur nodig heeft in het VFMW4X4TV/2-pakket, inclusief een aantal M5-, 6- en 8-bouten van
verschillende lengtes om de verticale armen aan de achterkant van
de monitor te bevestigen.
Veilig draagvermogen van 60 kg
De VFM-W4X4TV/2-beugel ondersteunt atscreens met een
gewicht van maximaal 60 kg (132 lb).
Geschikt voor monitoren van 32 tot 65 inch
Geschikt voor de meeste monitoren van 32 tot 65 inch, afhankelijk
van het VESA-patroon en gewicht. Gebogen schermen worden niet
ondersteund door deze beugel.

Voldoet aan de voorschriften van de ADA (Amerikaanse wetgeving
voor gehandicapten)
Door het dunne ontwerp hangt de monitor slechts 49 mm (1,9")
van de wand. Dit ziet er niet alleen mooier uit, het vermindert ook
de kans op vastlopen, zorgt voor een hoger veilig draagvermogen
en voldoet tevens aan de vereisten van de ADA (Americans with
Disabilities Act).
Opvouwbaar frame
Het onderdeel dat aan de wand wordt bevestigd, is
voorgemonteerd om de montage minder lastig te maken. Het is
binnen enkele seconden klaar voor gebruik.
Vergrendeling op de plek
Automatische vergrendelingsstrips zorgen ervoor dat het geheel
na plaatsing niet van de beugel af getild kan worden door
opportunistische dieven. Snoeren voor een snelle ontgrendeling
kunnen naar beneden worden getrokken om te ontgrendelen.
15° kanteling
Het kantelmechanisme kantelt 3° of 12° omlaag. Door de
moeiteloze aanpassing is het eenvoudig om de beste kijkhoek in te
stellen.

Open architectuur
Door het open midden van de muurplaat kunnen kabels eenvoudig
in de muur worden geleid, volledig verborgen achter de monitor.

Vergrendelbaar
Er zijn gaten voorzien om de monitor te beveiligen met een
hangslot (niet meegeleverd).

SPECIFICATIES
AFMETINGEN PRODUCT
445 x 431 x 49 mm (17,5 x 17,0 x 1,9") (b x h x d)

KLEUR
gepoedercoat zwart

AFMETINGEN MET VERPAKKING
450 x 122 x 64 mm (17,7" x 4,8" x 3,4")

VESA-MATEN
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 300 mm 200 x 200 mm

GEWICHT PRODUCT
1,86 kg (4,1 lb)
GEWICHT MET VERPAKKING
2,1 kg (4,63 lb)
VEILIG DRAAGVERMOGEN
60 kg (132 lb)
MATERIAAL
koudgewalst staal 2 mm (0,08")

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4x M5-schroef 14 mm 4x M6-schroef 14 mm 4x M6-schroef 30 mm
4x M8-schroef 30 mm 4x M8-schroef 50 mm
GARANTIE
levenslang retourneren
NALEVING
conform RoHS, conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor
gehandicapten)

