
LED-VW2000BLACK NEOMOUNTS BY NEWSTAR VIDEOWALL

Neomounts by Newstar LED-VW2000BLACK is een vlakke video wall wandsteun voor

schermen t/m 75" (191 cm).

Met deze Neomounts by Newstar videowall wandsteun, model LED-VW2000BLACK,

bevestigt u een LCD/LED/PLASMA scherm vlak aan de wand.

Door gebruik te maken van een wandsteun profiteert u optimaal van de mogelijkheden van

uw scherm. Deze universele steun is slechts 14 cm diep. De afstand tot de wand kan indien

nodig met de standaard meegeleverde opvulbussen worden vergroot tot 30 cm.

De LED-VW2000BLACK heeft een draagvermogen van 70 kg en kan gemonteerd worden

op schermen met een maximaal VESA gatenpatroon van 600x400 mm aan de achterzijde

van het scherm. Hiermee hangt u eenvoudig schermen t/m 75" aan de wand.

De montage is een fluitje van een cent. U monteert de horizontale strip op de wand en de 2

haken achterop uw scherm. Vervolgens haakt u het scherm over de strip en kunt u optimaal

genieten van uw flatscreen! Deze steun is speciaal gemaakt voor het maken van een

videowall en kan op elkaar aangesloten worden! Een scherm kan gemakkelijk naar voren

worden getrokken.

- Hoog draagvermogen van 70 kg.

- Pop-out Video Wall Mount met quick-release functie voor snelle toegang

- Monitor is zijdelings te verschuiven voor snelle aanpassing

- Micro-aanpassing op 8 punten voor naadloos aansluiten van monitoren

- Push pop-out mogelijkheid met vergrendelingsmogelijkheid

- 12° kantelen voor makkelijk kabelmanagement en onderhoud

- Anti-diefstal beveiliging (hangslot niet bijgeleverd)

Deze wandsteun wordt geleverd inclusief installatiemateriaal.

SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Min. beeldformaat* 32 inch

Max. beeldformaat* 75 inch

Min. draagvermogen 0 kg (per scherm)

Max. draagvermogen 70 kg (per scherm)

Schermen 1 

VESA minimaal 200x200 mm 

VESA maximaal 600x400 mm 

Afstand tot wand 14,3-30,6 cm 

FUNCTIONALITEIT

Type Vlak 

Verstellingstype Micro aanpassing 

Vergrendelbaar Lockable - Padlock not

included 

Videowall aanpassing Push to pop-out 

INFORMATIE

Kleur Zwart 

Hoofdmateriaal Staal 

Garantie 5 jaar 

EAN code 8717371445522

*NB. De vermelde inch-maten zijn slechts een

indicatie, gecombineerd met het gewicht en de

VESA-maten. Het maximale gewicht en de

VESA-maat zijn absolute beperkingen voor de

producten en dienen niet te worden

overschreden.
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