
VFM-WA6X4B Sort Vægarm til �adskærm 600
x 400
vav.link/da/vfm-wa6x4b VFM-WA6X4B EU SAP: 4887532 US SAP: 13517031

Dobbelt leddelt vægbeslag til �adskærme fra 42" til 70"
Robust 2,5 mm tyk valset stål
Rækkevidde 55-356 mm (2,2-14,0")

Visions Vision �adskærmsbeslag – Vægarmserien er
robust og �eksibel. VFM-WA6X4B passer til alle �adskærme
af typen LCD eller LED, der har monteringshuller bagpå med
en afstand op til 600 x 400 mm.

SPECIFIKATIONER

Op til 70"
De �este store skærme bruger VESA-arrangement med
monteringshuller med en afstand op til 600 x 400 mm, så WA6X4
passer til størstedelen af skærme op til denne størrelse. Bemærk:
Hvis en større skærm har de korrekte monteringspunkter og vejer
mindre end SWL, kan dette beslag sagtens bruges.

Sikker arbejdsbelastning
Det kraftige mekaniske design har en "sikker arbejdsbelastning" på
20 kg (44,1 lbs).

Rotation
Fik du ikke fastgjort vægpladen helt rigtigt? Det er ikke noget
problem! Med 6° rotation kan du nemt få skærmen lige, når først
skærmen er på plads.

Hældning og drejelighed
Hældning på -2-12° og 90° drejelighed. Brug dette beslag til at
fastgøre en skærm i et hjørne højt oppe i et venteværelse eller til at
fastgøre skærme på et kontor eller i mødelokaler.

VESA
VESA-systemet de�nerer, hvor lang afstand der er mellem
monteringshullerne på bagsiden af �adskærmen. Huller med en
afstand på 600 x 400 mm er kendt som VESA 600x400 og passer
til dette beslag. Dette beslag dækker også alle mindre VESA-
størrelser.

Fingerskruer
Fingerskruer bruges til at fastgøre skærmen, hvilket hjælper med at
gøre installationen hurtigere.
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PRODUKTMÅL
se billede

STØRRELSE MED EMBALLAGE
689 x 240 x 50 mm / 27,1" x 9,4" x 2,0" (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT
3,75 kg (8,3 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
4,17 kg (9,2 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
20 kg / 44,1 lbs

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Vægplade: 2,5 mm koldvalset stål Skærmmonteringsarme: 1,8 mm
koldvalset stål

FARVE
Sort

VESA-STØRRELSER
600 × 400 mm 400 × 400 mm 400 × 200 mm 300 × 300 mm 200 ×
200 mm 200 × 100 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M4 20 mm skruer 4 x M5 20 mm skruer 4 x M6 25 mm skruer 4
x M8 25 mm skruer

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS, RoHS, REACH


