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De FPMA-LIFT100 is een adapter die

trapsgewijze hoogteverstelling toestaat op

VESA 75/100 steunen.

Met deze NewStar adapter, model FPMA-LIFT100, verstelt u eenvoudig de hoogte van een

flatscreen. Deze adapter monteert u op iedere steun welke over VESA75 of VESA100

beschikt. Ideaal te combineren met wandsteunen, bureausteunen en plafondsteunen.

Combinaties met het toetsenbordplateau zijn ook mogelijk.

De hoogte is in stappen van één tot 15 centimeter te verstellen. Hierdoor krijgt het scherm

een ongekend hoogtebereik voor de beste kijkhouding.

De FPMA-LIFT100 is geschikt voor schermen t/m 27" (68 cm). Het draagvermogen van

adapter is 12 kg per scherm. Dit product is geschikt voor schermen met een VESA

gatenpatroon van 75x75 mm of 100x100 mm. Heeft u een afwijkend (groter) gatenpatroon,

dan kunt u dit oplossen met een van onze VESA verloopplaten.

SPECIFICATIES

Garantie

Hoogte

Hoogteverstelling

Kleur

Max. beeldformaat

Max. draagvermogen

Min. beeldformaat

Min. draagvermogen

Schermen

Type

VESA maximaal

VESA minimaal

EAN code

5 jaar

0 - 15 cm

Manual

Zilver

27

12

10

0

1

Vlak

100x100 mm

75x75 mm

8717371444389
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