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Geschikt voor de professionele wandbeugels en vloerstandaarden van Vision
Zeer �exibel afstelbaar
Kan direct aan de wand worden bevestigd
Platform 216 x 120 mm (8,5" x 4,4")
Geschikt om Clickshare achter het scherm te verbergen
VESA100-gaten voor het bevestigen van mediaspelers achter het scherm

Deze plank voor videoconferentiecamera‘s is geschikt voor
montage op de professionele wandbeugels voor �atscreens
van Vision. De plank wordt bevestigd op het horizontale
deel van de wandbeugels van Vision en biedt ruimte aan
videoconferentiecamera's en andere apparaten boven of
onder het scherm.

Instelbare diepte
De plank kan op verschillende diepten worden bevestigd of kan
weggelaten worden als deze niet nodig is.

Compatibiliteit
Geschikt voor de volgende beugels van Vision:
VFM-W4X4
VFM-W4X4T
VFM-W4X6
VFM-W6X4
VFM-W6X4T
VFM-W8X6
VFM-W8X6T
VFM-W10X6
VFM-F10
VFM-F30 (alle varianten)
VFM-F40 (alle varianten)
VFM-F50 (alle varianten)

Alternatieve montage
De plank kan indien gewenst ook rechtstreeks aan de wand
worden bevestigd.

Afstelbare hoogte
Het verticale deel kan op verschillende hoogten op de wandbeugel
worden gemonteerd.

Boven of onder het scherm
De plank kan zowel boven als onder het scherm worden bevestigd.

iPad-houder
Met behulp van VESA 100x100-montagepunten op de zuil kan een
iPad-houder, zoals de Zoom Room iPad-houder van Heckler, onder
het scherm worden bevestigd.

Schermformaat 50" en groter
De verticale zuil is 1003 mm (39,5") hoog, waardoor deze niet
geschikt is voor schermen kleiner dan 50".

Logitech Rally of Meetup
De plank is geschikt voor de Rally-camera van Logitech. Er zit een
montagegat in waardoor de camera op de plank gemonteerd kan
worden. Bovendien kan de wandbeugel die bij de Logitech Meetup
wordt geleverd, op de verticale zuil worden gemonteerd.

Voor het verbergen van Clickshare achter het scherm
Geschikt voor de Clickshare-basisstations CSE-100, CSE-200, CSE-
200+ en CX-50 van Barco. Deze apparaten kunnen in het zicht van
gebruikers op een plank staan, of kunnen met een meegeleverde
dwarsstang uit het zicht achter het scherm worden geplaatst.

Yamaha YVC-1000 plank
De plank is voorzien van bevestigingsgaten voor de YVC-1000-
basisunit. 

EINDE LEVENSDUUR

https://vav.link/nl/vfm-wvc
https://files.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC_w_display.png


SPECIFICATIES

Universele plank
De plank is geschikt voor alle videoconferentiecamera's.

VESA100-bevestigingsgaten op de kolom
Door de reeks gaten in de kolom kunnen mediaspelers achter het
scherm, uit het zicht, worden geplaatst. 

AFMETINGEN PRODUCT
zie tekening

AFMETINGEN MET VERPAKKING
1040 x 140 x 100 mm / 40,9″ x 5,5" x 3,9″

GEWICHT PRODUCT
nog niet aangekondigd kg (lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
4.5 kg (9.9 lbs)

MATERIAAL
Koudgewalst staal 3 mm (0,12")

COMPATIBILITEIT
geschikt voor de volgende beugels van Vision: VFM-W4X4 VFM-
W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-
W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle varianten) VFM-F40
(alle varianten)

KLEUR
Zwart

GARANTIE
levenslang retourneren
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