
Com este produto de elevada qualidade, converta qualquer suporte de parede ou suporte de chão resistente da Vision
num suporte rotativo. Utilize a rotação para criar instalações audiovisuais únicas, com impacto visual, ou rode um ecrã
tátil para o utilizar como um �ipchart em posição vertical.

Adaptador de rotação para suporte de
parede
VFM-WRT EU SAP: 5432023
 vav.link/pt-pt/vfm-wrt

Adequado para os suportes de parede pro�ssionais da Vision
Ponto de bloqueio regulável
Roda para a direita e para a esquerda
Pode ser �xado à parede ou aos suportes de chão da Vision
Rolamento de “coroa rotativa” de qualidade

Coroa rotativa
O rolamento de alta qualidade é de tipo coroa rotativa, para facilidade de movimento.

Compatibilidade
Adequado para estes suportes da Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4
VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (todas as variantes)
VFM-F40 (todas as variantes)

Duas partes
Este produto é composto por duas partes. Uma das partes é �xada à parede ou a um suporte
de chão F30 ou F40. A outra parte é �xada ao suporte de parede da Vision.

Bloqueio regulável
O dispositivo de bloqueio pode ser �xado do lado esquerdo ou direito e tem parafusos de
regulação �na, que garantem que o ecrã �ca aprumado.

Tensão regulável
Os instaladores podem regular a tensão ao pormenor, para garantir que o ecrã para na
posição pretendida.
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MANUAL

Manual
EN PDF 193.22 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WRT/manuals/VFM-WRT_manual.pdf

IMAGE

Product Images
ZIP 16.53 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WRT/images/VFM-WRT.zip

SPECIFICATIONS

DIMENSÕES DO PRODUTO
Ver desenho

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
1040 x 140 x 100 mm / 40,9″ x 5,5" x 3,9″

PESO DO PRODUTO
5,5 kg

PESO EMBALADO
6,5 kg

MATERIAL DE FABRICO
Aço laminado a frio de 3 mm

COMPATIBILIDADE
Adequado para estes suportes da Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-
W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F30 (todas as variantes) VFM-F40 (todas as
variantes)

COR
Preto

GARANTIA
Vitalícia, com devolução ao fabricante

REFERÊNCIA PARA PEDIDO
VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP: a de�nir]

CARGA DE TRABALHO SEGURA
45 kg
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