
VFM-W4X6 Suporte de parede de resistência
elevada para ecrãs planos, em posição
vertical, 400×600
vav.link/pt-pt/vfm-w4x6 VFM-W4X6 EU SAP: 4934294 US SAP: 13557603

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-75"), suportados em
posição vertical
Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 600 mm (altura)
Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb
O ecrã bloqueia no local correto
Prateleira opcional para câmara

A gama de Suportes de parede para ecrãs planos da
Vision é desenhada pela equipa de engenharia da Vision,
para os instaladores de AV pro�ssionais. Este suporte é
livre de problemas: muito forte, rápido de instalar, muito
regulável, com tudo incluído. O VFM-W4X6 é adequado
para qualquer ecrã plano LCD ou LED com orifícios de
�xação traseiros com distância até 400 mm de largura x
600 mm de altura, e suporta-o em posição vertical.

Resistência elevada
Os ecrãs planos interativos são grandes e muito pesados. O VFM-
W4X6 da Vision usa chapa metálica de grande espessura para
suportar o peso até uma carga de trabalho segura de 100 kg / 220
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 37 a 75"
Adequado para a maior parte dos ecrãs de 37 a 75"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 34 mm 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 superior de carga de
trabalho segura.

Concebido para pro�ssionais
O design comprovado permite a �xação rápida e os orifícios com
rasgos na face da parede permitem o nivelamento após a �xação.

Bloqueio seguro
O ecrã bloqueia na secção horizontal quando é pendurado no
local. Puxe as hastes plásticas até à dimensão pretendida, para
que �quem escondidas atrás do ecrã. Para libertar o ecrã, puxe as
hastes para baixo.

Lado a lado
É possível �xar duas secções horizontais lado a lado, para
aplicações de videoconferência com dois ecrãs ou salas para
discussões em grupo. Ou estender a secção horizontal, para
abarcar pontos resistentes afastados numa parede.

Leitor multimédia escondido
Os orifícios VESA 100 x 100 mm cuidadosamente posicionados
na secção horizontal permitem a colocação de um leitor
multimédia �no atrás do ecrã, que �ca fora do campo de visão.

Prateleira para portátil opcional
Uma prateleira opcional é �xada na parte horizontal do suporte de
parede, em quatro alturas diferentes, com intervalos de 80 mm
(3,1"). A plataforma tem 450 mm (17,7") de largura por 306 mm
(12,0") de profundidade. Na altura mais baixa, a prateleira �ca 680
mm (26,8") abaixo do centro do ecrã. Referência: VFM-WLS [EU
SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Em stock no �nal de 2019
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ESPECIFICAÇÕES

Prateleira para videoconferência
Prateleira opcional, que se �xa ao centro, por cima ou por baixo do
ecrã. É possível �xar à prateleira qualquer câmara, incluindo a
Logitech Rally. Também suporta a VVC-1000, da Yamaha, a
estação de base Clickshare CSE-200, da Barco, ou a Meetup, da
Logitech, com o suporte de parede a ser �xado à parte vertical.
Referência: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: a de�nir]

Prateleira para videoconferência
Prateleira opcional, que se �xa ao centro, por cima ou por baixo do
ecrã. É possível �xar à prateleira qualquer câmara, incluindo a
Logitech Rally. Também suporta a VVC-1000, da Yamaha, a
estação de base Clickshare CSE-200, da Barco, ou a Meetup, da
Logitech, com o suporte de parede a ser �xado à parte vertical.
Referência: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: a de�nir]

DIMENSÕES DO PRODUTO
445 x 635 x 34 mm / 17,5″ x 25,0″ x 1,3″ (largura x altura x
profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
670 x 255 x 40 mm / 26,4″ x 10,0″ x 1,6″

PESO DO PRODUTO
3,6 kg (7,8 lbs)

PESO EMBALADO
4,2 kg (9,3 lbs)

CARGA DE TRABALHO SEGURA
100 kg (220 lbs)

MATERIAL DE FABRICO
Aço laminado a frio de 2,5 mm (0,10")

COR
Preto

DIMENSÕES VESA
400 x 600 mm 400 x 500 mm 400 × 400 mm 400 x 300 mm 400 ×
200 mm 350 x 350 mm 300 x 600 mm 300 x 500 mm 300 × 400
mm 300 × 300 mm 200 x 600 mm 200 × 400 mm 200 × 200 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos
M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50
mm 4 parafusos 13 mm Espaçador espesso de náilon

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

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

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
VFM-WLS Prateleira lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]
VFM-WVC Prateleira para videoconferência [EU SAP: 5048878 / US
SAP: a de�nir]
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