
TV beugel voor drie schermen - horizontaal -
digitale signage steun
Product ID: FPWMNB

Maak een perfect uitgelijnd  informatie- of menubord met deze tv-muurbeugel voor drie schermen van 40
tot 50 inch Het modulaire muurmontagesysteem kan gemakkelijk worden geïnstalleerd.  Kantel alle drie
schermen tegelijkertijd en verstel de schermen eenvoudig en zeer precies.

Vergroot de verkoop

Digitale borden zijn een geweldige manier om de verkoop te vergroten, nieuwe aanbiedingen te promoten
en klanten op het verkooppunt te informeren. Ideaal voor restaurants, winkels en vele andere bedrijven
ondersteunt deze professionele tv beugel drie 40 tot 50 inch VESA-gemonteerde tv's in liggende stand.
Deze triple monitor beugel ondersteunt een gewicht tot 50 kg per scherm.

Verstel uw tv gemakkelijk

Voor optimaal kijkplezier kunt u alle drie schermen tegelijkertijd in dezelfde hoek kantelen, en dat zonder
gereedschap. De steun voor meerdere schermen heeft vijf vaste kantelstanden: 0/-5/-10°/-15°/-20°.
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Lijn alle schermen uit

Voor een precieze uitlijning van alle drie tv's kunt u de stand van de schermen nauwkeurig (+3° tot -3°)
verstellen met behulp van de microhoogteverstelling.

Duurzame stalen constructie

Dankzij de sterke stalen constructie biedt deze drievoudige tv-wandbeugel duurzame prestaties.

Snelle en eenvoudige installatie

Bespaar installatietijd. Het haak-en-monteerdesign van de drievoudige tv-muurbeugel vergemakkelijkt en
versnelt de installatie.

De FPWMNB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Ideaal voor digitale menu- of informatie borden in restaurants en
winkels

• Maak digital signage op klantgerichte plaatsen in de lobby van
bedrijven, op luchthavens en in de horeca

• Communiceer met bezoekers in scholen, zorginstellingen en andere
opleidingscentra

Eigenschappen

• Maak een digitaal menubord door drie 40 tot 50 inch tv's liggend te
monteren

• Kantel alle schermen gemakkelijk in dezelfde hoek, met vijf vaste
kantelstanden: 0/-5/-10°/-15°/-20°

• Lijn uw schermen uit met microhoogteverstelling, waarmee u de
schermen nauwkeurig (+3° tot -3°) kunt verstellen

• 76 mm profiel tot wand, en snelle en eenvoudige installatie
• Stalen arm ondersteunt VESA 200x200, 300x200, 300x300,

400x200, 400x300, 400x400, 600x400, en een gewicht tot 50 kg per
scherm
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Warranty 2 Years

Hardware Kabelbeheer Nee

VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x400 mm

Wandmonteerbaar Ja

Prestaties Anti-theft Nee

Draagvermogen 50 kg [110.5 lb]

Fits Curved TV Nee

Kantelen 0 / -5 / -10° / -15° / -20°

Maximale schermgrootte 50"

Minimale schermgrootte 40"

Scherminstelling +3° tot -3°

Video Wall Nee

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 78 mm [3.1 in]

Gewicht product 16.4 kg [36.2 lb]

Hoogte product 22.5 cm [8.9 in]

Kleur Zwart

Lengte product 2.9 m [9.5 ft]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Package Height 16.4 m [54 ft]

Package Length 74 cm [29.1 in]

Package Width 25 cm [9.8 in]

Verzendgewicht (verpakt) 16.4 kg [36.4 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 4 - Wandplaten

1 - Kleine wandplaat
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6 - Adapterbeugels

8 - Wandplaatklemmen

6 - Veiligheidspennen

16 - M4 x 6 mm schroeven

12 - M5 x 14 mm schroeven

12 - M6 x 14 mm schroeven

12 - M6 x 30 mm schroeven

12 - M8 x 30 mm schroeven

12 - M8 x 50 mm schroeven

12 - Onderlegringen plaat

24 - Kleine afstandsringen

24 - Grote afstandsringen

18 - ST6.3 x 55 mm schroeven

18 - Betonankers

18 - D6 onderlegringen

1 - 5 mm inbussleutel

1 - Handleiding

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