
VFM-WVC Prateleira para videoconferência,
para montagem em parede
vav.link/pt-pt/vfm-wvc VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP: 13557673 

Adequada para os suportes de parede e suportes de chão pro�ssionais da Vision
Com diversas regulações
Pode ser �xada diretamente à parede
Plataforma com 216 x 120 mm (8,5"x 4,4")
Pode utilizar para esconder a Clickshare atrás do ecrã
Orifícios VESA100 para �xar os leitores de multimédia atrás do ecrã

Esta prateleira para câmara de videoconferência adapta-se
aos suportes de parede pro�ssionais para ecrãs planos da
Vision. Fixa-se à parte horizontal dos suportes de parede da
Vision, para servir como prateleira para câmaras de
videoconferência e outros dispositivos existentes acima ou
abaixo do ecrã.

Profundidade regulável
A prateleira pode ser �xada a diferentes profundidades ou retirada,
se não for necessária.

Compatibilidade
Adequada 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)
VFM-F50 (todas as variantes)

Fixação alternativa
A prateleira pode ser �xada diretamente à parede, se isso for o
mais adequado.

Regulável em altura
A parte vertical pode ser �xada à parede a diversas alturas.

Acima ou abaixo
Monte a prateleira acima ou abaixo do ecrã, conforme o
pretendido.

Suporte para iPad
Os pontos de montagem VESA 100×100 na coluna permitem a
�xação, por baixo do ecrã, de um suporte para iPad como o Zoom
Room iPad, da Heckler.

Ecrãs com dimensões de 50" ou mais
A coluna vertical tem 1003 mm (39,5") de altura, pelo que não é
adequada para ecrãs menores que 50″.

Rally ou Meetup, da Logitech
A prateleira é adequada para a câmara Rally, da Logitech. Possui
um orifício de �xação, pelo que a câmara pode ser presa à
prateleira. Ou o suporte de parede que vem com a Meetup da
Logitech pode ser preso à coluna vertical.

Esconda a Clickshare atrás do ecrã
Concebida para suportar as estações de base Clickshare CSE-100,
CSE-200, CSE-200+ e CX-50, da Barco. Estes elementos podem
�car na prateleira, à vista; em alternativa, é incluída uma barra
transversal, para a montagem destes recetores atrás do ecrã, que
�carão escondidos.

FIM DE VIDA
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ESPECIFICAÇÕES

Prateleira Yamaha YVC-1000
A prateleira possui orifícios de �xação para a unidade de base
YVC-1000. 

Prateleira universal
Qualquer câmara de videoconferência pode ser colocada nesta
prateleira.

Orifícios de �xação VESA100 na coluna
Uma �la de orifícios na coluna permite a �xação de leitores
multimédia atrás do ecrã, que �carão escondidos. 

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
a de�nir kg

PESO EMBALADO
4,5 kg (9,9 lbs)

MATERIAL DE FABRICO
aço laminado a frio de 3 mm

COMPATIBILIDADE
Adequada 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)

COR
Preto

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

https://files.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC_dims.png

