
Kraftiga väggfästen för TV-apparater av
kommersiell kvalitet - Fast - Upp till TV på 100"
Product ID: FPWFXB1

Denna kraftfulla tv-väggmontering är idealisk för kommersiella och affärsmässiga ändamål som digital
skyltning i lobbyer, skärmar för styrelserum eller var som helst en stor professionell skärm behöver
monteras.  

Konstruerad för kraftiga TV-apparater av kommersiell kvalitet 

Denna TV-väggmontering är avsedd att användas med kommersiella och kraftiga tv-apparater och
bildskärmar. Den stöder upp till 75 kg och har testats noggrant för att tredubbla den
nominella vikten för att säkerställa högsta produktkvalitet och pålitlig prestanda. 

Fästet är idealiskt för tv-apparater på 60 till 100 tum inklusive böjda TV-apparater. De flesta större
eller mindre tv-apparater kan dock användas om de väger inom den angivna viktkapaciteten. 
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Enkel installation och borttagning 

Detta TV-ställ är VESA®-kompatibelt och har två rader med sjutton monteringshål över väggfästet för att
rymma olika avstånd mellan reglar och hjälpa dig att centrera din bildskärm.  Det medföljande
vattenpasset bidrar till att säkerställa exakt montering på väggen. 

När väggfästet är fastsatt på väggen och de vertikala fästena på tv:n, fäster tv:n enkelt på fästet med
fjäderlåsen och kan tas bort enkelt med hjälp av dragremmarna.  

 

Omfattande produkttestning och teknisk expertsupport 

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till
våra kunder. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar
direkt med StarTech.com:s ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning. 
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Väggmontera din tv säkert i styrelserum, klassrum och mötesrum
• Håll besökare informerade på hotell, restauranger, kommersiella

lokaler och andra platser
• Väggmontera din tv i hemmabion eller vardagsrummet

Funktioner

• Montera stora kommersiella tv-apparater och digitala skyltar säkert i
styrelserum och lobbyer - var som helst där stora skärmar krävs

• Designad för att stödja tunna tv upp till 75 kg, idealisk för tv-
apparater på 60 till 100 tum

• Montera tv eller bildskärm med hjälp av fjäderlås och ta bort med
hjälp av frigöringsremmarna

• Många monteringshål på väggfästet hjälper till att centrera skärmen
på din monteringsyta

• Fjäderlås för snabb fastsättning och borttagning
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Warranty 5 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 1

Kabelhantering Nej

Väggmonterbar Ja

VESA-hålmönster 200x200 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

600x400 mm

600x600 mm

800x600 mm

900x600 mm

Prestanda Anti-theft Nej

Fits Curved TV Ja

Maximal skärmstorlek 100"

Minsta displaystorlek 60"

Video Wall Nej

Viktkapacitet 75 kg [165.8 lb]

Utseende Färg Svart

Kabinettyp Stål och plast

Produktbredd 62.5 cm [24.6 in]

Produkthöjd 3 cm [1.2 in]

Produktlängd 95.4 cm [37.6 in]

Produktvikt 3.5 kg [7.7 lb]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 3.7 kg [8.2 lb]

Package Height 38 cm [15 in]

Package Length 98 cm [38.6 in]

Package Width 15.6 cm [6.1 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - Väggfäste

2 - vertikala fästen

1 - Vattenpass
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4 - M5 x 14 mm skruvar

4 - M6 x 14 mm skruvar

4 - M6 x 30 mm skruvar

4 - M8 x 30 mm skruvar

4 - M8 x 50 mm skruvar

4 - rektangulära brickor

8 - små distanshållare

8 - stora distanshållare

6 - väggskruvar

6 - betongankare

6 - Runda brickor

1 - Användarhandbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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