Tungt vægbeslag, der kan vippes, til
adskærm 800×600
VFM-W8X6T EU SAP: 4934296 US SAP: 13557608
vav.link/da/vfm-w8x6t

Vægbeslag, der kan vippes, til store adskærme 47-90"
Monteringspunkter op til 800 (bred) x 600 mm (høj) fra hinanden
Kraftig 130 kg / 287 lb SWL
Skærmen smækker på plads
Valgfri kamerahylde

Visions serie af Vision Fladskærm Vægbeslager designet af Visions udviklingsteam til professionelle AV-installatører.
Dette beslag går ikke på kompromis med noget. Det er meget stærkt, hurtigt at installere, kan justeres, og alt er
inkluderet. VFM-W8X6 passer til alle adskærme af typen LCD eller LED, der har monteringshuller bag ved med en
afstand op til 800 i bredde x 600 mm i højde.

Kraftig
Interaktive adskærme er store og meget tunge. Visions VFM-W8X6T bruger kraftigt
plademetal til at bære vægten sikkert op til SWL 130 kg / 287 lb.
Alt er inkluderet
Vision medtager alt det, du har brug for, herunder en belastning på M5, 6 og 8 bolte i forskellige
længder til at fastgøre de lodrette arme bag på skærmen.
Til skærme på 47-90"
Passer til de este skærme fra 47-90"i henhold til VESA-mønster og
vægtbegrænsning.. Bemærk: Kurvede skærme understøttes ikke af dette beslag.
Opfylder ADA-bestemmelserne om tilgængelighed for handicappede
Det tynde design holder skærmen blot 51 mm / 2,0" fra væggen. Det ser bedre ud, reducerer
risikoen for at hænge fast, og eftersom belastningen er tæt på væggen, har monteringen en
meget højere grad af sikker arbejdsbelastning.
Designet til fagfolk
Et testet design giver mulighed for hurtig fastgørelse, og opslidsede huller på vægdelen giver
mulighed for justering af nivellering efter montering.
Smækker sikkert på plads
Skærmen smækker fast på den vandrette sektion, når skærmen hænges på plads. Forkort
plastik udtræksstængerne til en længde, så de skjules bag skærmen. Træk udtræksstængerne
nedad for at slippe skærmen.
Ved siden af hinanden
To vandrette sektioner kan fastgøres sammen ved siden af hinanden til videokonference med
to skærme eller til anvendelse i møblerede rum. Eller udvid den vandrette sektion, så den
støtter brede belastningspunkter på en væg.
Skjul medieafspiller
Gennemtænkt placerede VESA 100 x 100 mm huller på den vandrette del giver plads til, at der
kan fastgøres en tynd medieafspiller bag på skærmen, så den er ude af syne.
Valgfri hylde til bærbar computer
En valgfri hylde kan fastgøres ved re forskellige højder i trin à 80 mm (3,1") til den vandrette
del af vægbeslaget. Platformen er 450 mm (17,7") bred x 306 mm (12,0") dyb. Ved den laveste
højdeindstilling be nder hylden sig 680 mm (26,8") under skærmens midte. Varenummer:
VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] På lager i slutningen af 2019

Videokonferencehylde
En valgfri hylde kan fastgøres i midten over eller under skærmen. Et hvilket som helst kamera,
herunder Logitech Rally, kan fastgøres til hylden. Den er også designet til at passe til Yamahas
VVC-1000, Barcos Clickshare CSE-200 basisstation eller Logitechs Meetup vægbeslag, som
kan fastgøres til den lodrette del. Varenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: tbc]
12° hældning
Dette beslag, der er ideelt til anvendelser, hvor skærmen er monteret højt, kan vippes, så
skærmen kan vendes nedad.

MANUAL

SPECIFICATIONS

Quick manual

PRODUKTMÅL
845 x 635 x 51 mm / 33,3″ x 25,0″ x 2,0″ (bredde x højde x dybde)
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STØRRELSE MED EMBALLAGE
880 x 235 x 55 mm / 34,6″ x 9,3″ x 2,2″
PRODUKTVÆGT
6,2 kg (13,6 lbs)
VÆGT MED EMBALLAGE
7,5 kg (16,5 lbs)
SIKKER ARBEJDSBELASTNING
130 kg / 287 lb
KONSTRUKTIONSMATERIALE
Koldvalset stål 3 mm (0,12")
FARVE
Sort
VESA-STØRRELSER
800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x
400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200
mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm
MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M5 16 mm skruer 4 x M6 16 mm skruer 4 x M6 25 mm skruer 4 x M8 16 mm skruer 4 x M8
35 mm skruer 2 x M8 45 mm skruer
GARANTI
Livslang returret til forhandler
OVERHOLDELSER
RoHS, overholder ADA-bestemmelserne (de amerikanske bestemmelser om tilgængelighed for
handicappede)
BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE
VFM-W8X6T [EU SAP: 4934296 / US SAP: 13557608]
VALGFRIT EKSTRATILBEHØR
VFM-WLS Sidehylde [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Videokonferencehylde [EU
SAP: 5048878 / US SAP: tba]

