VFM-W4X4TV/2 VFM-W4X4TV Suporte de
parede com inclinação, para ecrãs planos
400×400 (Copy)
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Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (32-65")
(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)
Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg (132 lb)
Possibilidade de bloqueio

O suporte de parede VFM-W4X4TV/2 da Vision, para ecrãs
planos de grande formato, foi concebido para instalações
económicas, nas quais não sejam necessárias
funcionalidades so sticadas. Para conseguirmos o preço e
a facilidade de instalação certos, simpli cámos o design e
reduzimos os custos, reduzindo a quantidade de materiais
utilizados, mas sem comprometer a robustez e a
abilidade.
É adequado para qualquer ecrã plano LCD ou LED de 32 a
65 polegadas, com orifícios de montagem traseiros com
uma distância até 400 x 400 mm e um peso máximo de 60
kg. Tudo de que um instalador necessita para colocar o
ecrã na parede está incluído na caixa.

Instalação exível
O suporte VFM-W4X4TV/2 é rápido de xar, graças a um design
comprovado com orifícios longitudinais na parte horizontal, que
permite a xação fácil a paredes falsas e o ajuste lateral.

Respeita os regulamentos da ADA
O design no mantém o ecrã a apenas 49 mm (1,9 pol.) da parede,
o que não só tem uma aparência melhor, como também reduz o
atrito e permite uma carga de trabalho segura mais elevada, além
de respeitar os regulamentos da ADA.

Tudo incluído para a instalação
A Vision coloca tudo de que o instalador necessita no conjunto
VFM-W4X4TV/2, incluindo vários parafusos M5, M6 e M8 com
comprimentos diferentes, para xar os braços verticais à parte
traseira do ecrã.

Moldura dobrável
A peça que xa à parede vem pré-montada, para facilitar a tarefa
de montagem. Desdobra-se em segundos para ser aplicada.

Carga de trabalho segura de 60 kg
O suporte VFM-W4X4TV/2 suporta ecrãs planos com peso até 60
kg (132 lb).

Travas no local
Depois de posicionado, as tiras de bloqueio deslizam para cima,
para evitar que o conjunto seja retirado do suporte por ladrões
oportunistas. Os cabos de libertação rápida deslizam para baixo
para destravar.

Adequado para ecrãs de 32 a 65 polegadas
Adequado para a maior parte dos ecrãs com dimensões entre 32 e
65 polegadas, sujeito ao padrão VESA e ao peso. Este suporte não
é adequado para ecrãs curvos.

Inclinação de 15°
O mecanismo de inclinação inclina-se 3° para cima ou 12° para
baixo. O ajuste sem esforço facilita a de nição do melhor ângulo
de visão.

Estrutura aberta
O centro aberto da placa de parede permite que os cabos sejam
facilmente introduzidos na parede, escondendo tudo atrás do
ecrã.

Possibilidade de bloqueio
Existem orifícios para xar o ecrã com um cadeado (não incluído).

ESPECIFICAÇÕES
DIMENSÕES DO PRODUTO
445 x 431 x 49 mm (17,5” x 17,0” x 1,9”) (largura x altura x
profundidade)
DIMENSÕES DA EMBALAGEM
450 x 122 x 64 mm (17,7” x 4,8” x 3,4”)
PESO DO PRODUTO
1,86 kg (4,1 lb)
PESO EMBALADO
2,1 kg (4,63 lb)
CARGA DE TRABALHO SEGURA
60 kg / 132 lb
MATERIAL DE FABRICO
aço laminado a frio de 2 mm / 0,08"

COR
preto com acabamento lacado
DIMENSÕES VESA
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
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
4 parafusos M5 de 14 mm 4 parafusos M6 de 14 mm 4 parafusos
M6 de 30 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50
mm
GARANTIA
Vitalícia, com devolução ao fabricante
NORMAS
RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

