
***VERVANGEN DOOR DE VFM-WA6X4v2***

De Vision-serie van wandbeugels voor �at-panels wordt gekenmerkt door robuustheid en �exibiliteit. De VFM-WA6X4
(wandarm) is geschikt voor elk plat LCD- of LED-scherm dat aan de achterzijde is voorzien van montagegaten met een
tussenafstand van maximaal 600 mm x 400 mm.

wandarm �atscreen 600×400
VFM-WA6X4 EU SAP: 3951884 US SAP: 12939492
 vav.link/nl/vfm-wa6x4

Dubbelgescharnierde wandbeugel voor �atscreens tot 70″
Brede muurplaat voor veilige bevestiging
Reikt tot 435 mm (17,1″)

Tot 70″
De meeste displays van 42-70″ gebruiken een VESA-bevestiging met montagepunten met een
maximale tussenafstand van 600 x 400 mm, waardoor de WA6X4 geschikt is voor de meeste
displays van deze afmeting. Als een groter display de juiste montagepunten heeft en minder
dan de veilige werklast weegt, is het veilig om deze beugel te gebruiken.

VEILIGE WERKLAST
Het ontwerp met een dubbele arm maakt de beugel extra sterk met een “veilige werklast” van
40 kg (88,2 lb).

Brede wandplaat
De 460 mm (18,1″) brede plaat stelt installateurs in staat de �atscreen met meerdere
montagepunten vast te zetten over een spanwijdte van twee muurbalken.

Kantelen en zwenken
-8-12° kantelen, 5° draaien en 90° zwenken. Gebruik deze beugel voor het bevestigen van een
display in de hoge hoek van een wachtkamer. Of om displays in een kantoor of
vergaderkamers op te stellen.

VESA
Het VESA-systeem bepaalt hoe ver de montagegaten aan de achterzijde van uw �atscreen uit
elkaar staan. Montagegaten met een tussenafstand van 600 x 400 mm worden ook wel VESA
600×400 genoemd en zijn geschikt voor deze beugel.
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MANUAL

Quick manual
EN PDF 688.23 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA6X4/manuals/VFM-WA6X4_quick_manual.pdf

IMAGE

Product Images
ZIP 1.91 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA6X4/images/VFM-WA6X4.zip
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SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT
zie afbeelding

AFMETINGEN MET VERPAKKING
735 x 248 x 80 mm / 28,94″ x 9,76″ x 3,15″ (lengte x breedte x hoogte)

GEWICHT PRODUCT
7,3 kg (16,1 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING
6,23 kg / 13,73 lbs

VEILIGE WERKLAST
40 kg (88,18 lbs)

CONSTRUCTIEMATERIAAL
Staal

KLEUR
Zwart

VESA-AFMETINGEN
600 × 400 mm / 23,6″ x 15,7″ 500 x 500 mm / 19,7″ x 19,7″ 400 × 400 mm / 15,7″ x 15,7″ 400 x 300
mm / 15,7″ x 11,8″ 400 × 200 mm / 15,7″ x 7,9″ 300 × 300 mm / 11,8″ x 11,8″ 200 × 400 mm / 7,9″ x
15,7″ 200 × 200 mm / 7,9″ x 7,9″

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4 x M4 25 mm schroef 4 x M5 25 mm schroef 4 x M6 25 mm schroef 4 x M8 25 mm schroef

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
REACH

ONDERDEELCODE
VFM-WA6X4 [SAP: 3951884]
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