
TV-takfäste - 1,06 till 1,52 m stång
Product ID: FLATPNLCEIL

Detta takfäste för TV-apparater passar VESA-kompatibla TV-apparater från 32 till 75 tum, med en vikt på
upp till 50 kg. Du sparar vägg- och golvutrymme genom att hänga din platta LCD-, LED- eller plasma-TV
från taket på en framträdande plats. 

Väggfästet är perfekt för användning i
styrelserum, lobbyer, entréer, restauranger, barer
och mötesplatser.
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Justerbar höjd

Tack vare en teleskopstång kan du låta TV-fästet hålla en skärm i önskad höjd från taket. Fungerar
utmärkt med en rad olika takhöjder. Stålpelaren kan förlängas från 1 060 mm till 1 560 mm med ett
totalt lyft (höjdförlängning) på 500 mm.

Kan vridas för att perfekt passa ditt tak

Takfästet för platt-TV passar många olika taktyper. TV-apparaten kan vridas så att du kan anpassa
monteringen till i stort sett vilken taktyp som helst, inklusive lutande tak (upp till 60°) och horisontella
(platta) tak.

TV:n ses från alla håll

Du kan justera din TV för att skapa en bekväm vinkel genom att luta den upp till -25 grader nedåt mot
publiken för optimal visning. Fästet kan vridas i alla riktningar och + 180/- 180 grader runt stolpen utan
att använda verktyg.

 

 

Häng- och fäste-konstruktion

Du sätter enkelt fast de medföljande vertikala fästena, med inbyggda krokar, på baksidan av din TV. När
fästena är på kan du hänga TV:n säkert på takfästet. De förinställda nivåjusteringarna ger idealisk
position efter upphängning.

FLATPNLCEIL täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Häng en platt-TV från taket för enkel visning
• Perfekt för styrelserum, lobbyer, entréer, mötesplatser, klassrum
• Håll dina gäster välinformerade och underhållna

Funktioner

• Spara plats genom att hänga upp din platt-TV på 32"-75" från taket
• Minimum och maximum för pålens längd är 1060-1560 mm
• Takfästet för TV kan vridas +60/-60 grader för att anpassas till

lutande eller plana tak
• Fästet kan vridas +180/-180 grader runt axeln och lutas nedåt -25

grader utan verktyg
• Slitstarkt stålfäste för TV-apparater på upp till 50 kg
• Design med krok för enkel montering
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Warranty 5 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Kabelhantering Ja

Monteringsalternativ Takmontering

Väggmonterbar Nej

VESA-hålmönster 200x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x400 mm

600x400 mm

Prestanda Anti-theft Nej

Höjdjustering Ja

Lutning +0° / -25°

Maximal höjd 1560 mm [61.4 in]

Maximal skärmstorlek 75"

Minimum Height 1060 mm [41.7 in]

Minsta displaystorlek 32"

Skärmrotation 360°

Video Wall Nej

Viktkapacitet 50 kg [110.5 lb]

Vridning/pivotering +- 180°

Utseende Färg Svart

Produktbredd 14 cm [5.5 in]

Produkthöjd 177.8 cm [70 in]

Produktlängd 68 cm [26.8 in]

Produktvikt 6 kg [13.2 lb]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 7.8 kg [17.3 lb]

Package Height 14.6 cm [5.7 in]

Package Length 94.2 cm [37.1 in]

Package Width 31.2 cm [12.3 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - takmontering och påle

1 - förlängningspåle
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2 - vertikala fästen

1 - horisontellt fäste

2 - bultar

2 - Muttrar

1 - M13-skiftnyckel

1 - M5 insexnyckel

1 - monteringsmall

4 - M5x14 mm skruvar

4 - M6x14 mm skruvar

4 - M8x30 mm skruvar

4 - M6x30 mm skruvar

4 - M8x50 mm skruvar

4 - Brickor

8 - korta brickor

8 - långa brickor

4 - 6,3x55 mm skruvar

4 - betongankare

4 - platta brickor

1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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