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Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (32-55")
(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

A gama de Suportes de parede para ecrãs planos da
Vision é �exível e inclui tudo o necessário para colocar o
ecrã na parede. O VFM-4X4TV é adequado para qualquer
ecrã plano LCD ou LED com orifícios de �xação traseiros,
com distância até 400 mm de largura x 400 mm de altura.
Tem um design simples, para aplicações em que o preço
seja um fator sensível.

ESPECIFICAÇÕES

Carga de trabalho segura: 60 kg
A Vision reduziu os custos através da utilização de menos
material, mas, ainda assim, suporta ecrãs com peso até 60 kg /
132 lb.

Tudo incluído
A Vision fornece tudo o necessário, incluindo um conjunto de
parafusos M5, M6 e M8 de diversos tamanhos, para �xar os
braços verticais à traseira do ecrã.

Para ecrãs de 32 a 55"
Adequado para a maior parte dos ecrãs de 32 a 55″, sujeito ao
padrão VESA e ao limite de peso. Nota: este suporte não é
adequado para ecrãs curvos.

Respeita os regulamentos da ADA
O design �no mantém o ecrã a apenas 30 mm / 1,2" da parede.
Assim, �ca mais estético, reduz o risco de danos e, como o peso
�ca junto à parede, o suporte tem uma classi�cação de carga de
trabalho segura superior.

Flexível
O design com provas dadas permite uma �xação rápida. Os
orifícios com rasgos na secção horizontal permitem a �xação fácil
a paredes com estrutura em madeira e a regulação lateral.

Seguro
Depois de posicionado, as tiras de bloqueio deslizam para cima,
para evitar que o conjunto seja retirado do suporte por ladrões
oportunistas.

Inclinação de 10°
O mecanismo de inclinação para baixo permite uma regulação
sem esforço do ângulo de visão, com os botões de fácil
manuseamento.
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DIMENSÕES DO PRODUTO
464 x 440 x 45 mm / 18,3″ × 17,3″ × 1,8″ (largura x altura x
profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
490 x 215 x 55 mm / 19,3" × 8,5" × 2,2"

PESO DO PRODUTO
1,98 kg / 4,37 lb

PESO EMBALADO
2,29 kg / 5,05 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
garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)


