
TV beugel - volledig beweegbaar - scharnierende
arm
Product ID: FPWARTB1M

Maximaliseer uw ruimte en maak een indrukwekkende schermconfiguratie. Deze volledig verdraaibare tv-
muurbeugel, gemaakt van sterk staal, ondersteunt veilig platte tv's van 32 tot 55 inch. De armen kan
eenvoudig worden verlengd voor een soepele, volledige positionering en ideale kijkhoek.

Monteer uw scherm om waardevolle ruimte te besparen

Monteer uw platte tv op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten en werknemers. Deze tv-
muurbeugel is ideaal voor lobby's, vergaderruimtes of andere plaatsen en is een indrukwekkende en
veilige manier om een platte tv of digital signage monteren. Deze beugel bespaart ook waardevolle
ruimte. De tv-muurbeugel ondersteunt de meeste 32 tot 55 inch LED of LCD platte tv's met een gewicht
tot 35 kg.
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Volledige verstelling

De tv-muurbeugel kan in vele verschillende standen worden ingesteld. De arm steekt tot 50,3 cm vanaf
de wand uit voor een breed bewegingsbereik en het scherm kan in verschillende standen en hoeken
worden ingesteld. De arm kan ook dicht tegen de wand worden ingeklapt, waardoor uw scherm slechts
liefst 4,9 cm van de wand uitsteekt.

De tv-muurbeugel draait +90° / -90° voor maximale flexibiliteit. De beugel kan ook +2° / -12° worden
gekanteld, zodat de kijkhoek van uw tv op uw publiek kunt afstellen. Met het kantelmechanisme kunt u
uw tv lager of hoger dan het oogniveau zetten en toch nog comfortabel blijven kijken.

Sterke constructie

Het robuuste stalen design ondersteunt uw platte tv veilig en beschermt zo uw investering. De tv-
muurbeugel heeft ook kunststofsteunen voor kabelbeheer zodat kabels netjes buiten het zicht worden
gehouden.

De FPWARTB1M wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Monteer uw platte tv veilig aan de wand voor comfortabel kijken in
vergaderruimtes, lobby's, klaslokalen en ontmoetingsplaatsen

• Bied uw gasten actuele informatie in hotels, restaurants en op andere
plaatsen

• Bespaar ruimte door uw tv in uw thuisbioscoop aan de wand te
monteren

Eigenschappen

• Bespaar ruimte met deze muurbeugel voor platte tv's van 22 tot 55
inch (ook geschikt voor ronde, voor VESA montage geschikte tv's)

• Volledige verstelling met armverlenging tot 503 mm
• De arm kan ook dicht tegen de wand worden ingeklapt, en steekt dan

slechts 49 mm uit
• Kantelt +2° / -12° voor eenvoudige hoekverstelling en de arm draait

+90° / -90° voor een flexibele kijkhoek
• Sterke stalen tv-muurbeugel ondersteunt tot 35 kg
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Warranty 5 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 1

Kabelbeheer Ja

Minimum Profile from Wall 49 mm [1.9 in]

Montage-opties Wandmonteerbaar

Scharnierend Ja

VESA gatenpatroon(/-patronen) 100x100 mm

100x150 mm

200x100 mm

200x200 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

Wandmonteerbaar Ja

Prestaties Anti-theft Nee

Draagvermogen 35 kg [77.4 lb]

Fits Curved Display Ja

Kantelen +2° / -12°

Maximale armverlenging 503 mm [19.8 in]

Maximale schermgrootte 55"

Minimale schermgrootte 32"

Video Wall Nee

Zwenken / draaien +90° / -90°

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 40 cm [15.7 in]

Gewicht product 2.8 kg [6.2 lb]

Hoogte product 40 cm [15.7 in]

Kleur Zwart

Lengte product 61.4 cm [24.2 in]

Type behuizing Staal en kunststof
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Verpakkingsinformatie Package Height 50 mm [2 in]

Package Length 39.5 cm [15.6 in]

Package Width 32.3 cm [12.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 3.5 kg [7.7 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - wandmontage

4 - VESA verlengbeugels

4 - steunschroeven

4 - Moeren

1 - steeksleutel

4 - M5x14 mm schroeven

4 - M6x14 mm schroeven

4 - M6x30 mm schroeven

4 - M8x30 mm schroeven

4 - M8x50 mm schroeven

4 - kleine onderlegringen

4 - grote onderlegringen

8 - kleine afstandsringen

8 - grote afstandsringen

4 - schroeven

4 - betonschroeven

4 - steunonderlegringen

1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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