
VFM-WLS Prateleira para portátil, para
suportes de parede e de chão
vav.link/pt-pt/vfm-wls VFM-WLS EU SAP: 4857149 US SAP: 13557610 

Fixa-se na gama de suportes de parede pro�ssionais da Vision
Adequada para suportes de chão VFM-F30 e F40
Plataforma com 500 x 306 mm
Altura variável

Esta prateleira para portátil universal é �xada nos suportes
de parede da Vision, fornecendo uma plataforma de
trabalho �exível abaixo do ecrã plano.

Descida regulável
A prateleira pode �car �xa a quatro distâncias diferentes abaixo
do ecrã. O intervalo entre as distâncias é de 80 mm. A localização
mais baixa �ca com a prateleira 680 mm abaixo da linha central
do ecrã.

Plataforma generosa
A plataforma tem 500 mm de largura e 306 mm de profundidade,
permitindo muito espaço para um portátil de grandes dimensões
e um rato.

Rebordo frontal
Uma extremidade frontal virada para cima evita que as canetas
caiam.

Compatível com suportes de parede
Esta prateleira �xa-se aos suportes de parede pro�ssionais da
Vision:
VFM-W6X4
VFM-W6X4T
VFM-W8X6
VFM-W8X6T
VFM-W10X6

Compatível com suportes de chão
Esta prateleira é �xada na parte da frente dos suportes de chão da
Vision − os quais usam os seguintes suportes para parede:
VFM-F30 e as suas variações
VFM-F31 e as suas variações
VFM-F40 e as suas variações

Regulação lateral
A prateleira pode ser �xada em qualquer ponto ao longo do
suporte de parede, podendo ser deslocada, se necessário.

Fixação em posição segura
Cada braço vertical pode ser �xado em posição segura com o
parafuso M6 incluído.

Montagem traseira opcional no F40
Esta prateleira pode ser montada na parte de trás da coluna do
suporte de chão VFM-F40, mediante a utilização de suportes VFM-
F40RSBKT adicionais.

ESPECIFICAÇÕES

FIM DE VIDA
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DIMENSÕES DA EMBALAGEM
860 x 320 x 60 mm

PESO DO PRODUTO
11,5 kg

PESO EMBALADO
13 kg

CARGA DE TRABALHO SEGURA
8 kg

MATERIAL DE FABRICO
aço

COR
preto mate com acabamento lacado

GARANTIA
vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS
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