
TV muurbeugel - voor 37" tot 75" platte TV - anti
diefstal - vast
Product ID: FPWFXBAT

Bespaar ruimte en verbeter het uiterlijk van uw werkplek, met deze compacte tv-muurbeugel. De beugel
zit dicht tegen de wand en ondersteunt voor VESA-montage geschikte tv's van 37 tot 75 inch, en biedt
antidiefstalbeveiliging.

Compact profiel voor ontmoetingsplaatsen of digital signage

Monteer uw platte tv of scherm op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten of werknemers. De
muurbeugel ondersteunt uw tv veilig in een vaste positie, op minder dan 22 mm van de wand, voor een
slanke, compacte look.  

Hij is ideaal voor lobby's, gangen, vergaderruimtes, werkplekken, klantgerichte ruimtes of voor het maken
van digital signage. De muurbeugel ondersteunt de meeste 37 tot 75 inch (940 tot 1905 mm) LED of LCD
platte tv's met een gewicht tot 40 kg.
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Antidiefstalbeveiliging

De robuuste en van sterk staal gemaakte tv-muurbeugel ondersteunt uw platte tv veilig en beschermt zo
uw investering. Ideaal voor drukbezochte plaatsen en minimaal toezicht, is de tv-beugel voorzien van een
stalen stang die met een hangslot (apart verkrijgbaar) kan worden vergrendeld om uw apparatuur tegen
diefstal te beveiligen. 

Eenvoudige installatie

Met de ingebouwde waterpas kan uw tv precies horizontaal aan de wand worden bevestigd, voor optimaal
kijkplezier.

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

Toepassingen

• Bevestig een tv veilig aan een wand
• Bied uw gasten actuele info en entertainment, ideaal voor hotels,

restaurants en andere gastvriendelijke plaatsen
• Ideaal voor klaslokalen, collegezalen of klantgerichte ruimtes
• Voorkom diefstal van uw tv of scherm

Eigenschappen

• Bespaar ruimte door uw 37 tot 75 inch tv aan de wand te monteren
• Compacte tv-beugel bevindt zich op slechts 22 mm van de wand
• Blijft in vaste stand staan, met geïntegreerde waterpas voor

gegarandeerd ideale positie tijdens installatie
• Sterke stalen tv-muurbeugel ondersteunt een maximumgewicht van

40 kg
• Vergrendelbare stang houdt de tv op zijn plaats en biedt

antidiefstalbeveiliging (hangslot vereist)
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Warranty 5 Years

Hardware Aantal ondersteunde schermen 1

Kabelbeheer Nee

Minimum Profile from Wall 22 mm [0.9 in]

Montage-opties Wandmonteerbaar

Scharnierend Nee

VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x400 mm

600x400 mm

800x400 mm

Prestaties Anti-theft Ja

Draagvermogen 40 kg [88.4 lb]

Fits Curved Display Ja

Maximale schermgrootte 75"

Minimale schermgrootte 37"

Video Wall Nee

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 29 mm [1.1 in]

Gewicht product 2.9 kg [6.4 lb]

Hoogte product 44 cm [17.3 in]

Kleur Zwart

Lengte product 89.8 cm [35.4 in]

Type behuizing Staal en kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 49 mm [1.9 in]

Package Length 97.8 cm [38.5 in]

Package Width 23.5 cm [9.3 in]

Verzendgewicht (verpakt) 3.9 kg [8.5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - wandmontage

1 - veiligheidsstang
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2 - adapterbeugels

1 - waterpas

2 - decoratieve afdekkingen

4 - decoratieve afdekschroeven

4 - M5x14 mm schroeven

4 - M6x14 mm schroeven

4 - M8x50 mm schroeven

4 - M6x30 mm schroeven

4 - M8x30 mm schroeven

4 - rechthoekige onderlegringen

8 - kleine afstandsringen

8 - grote afstandsringen

6 - schroeven

6 - betonankers

6 - ronde onderlegringen

1 - handleiding

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