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De FPMA-CH100BLACK is een

bureausteun die over een scheidingswand

gehangen worden voor flat screens t/m 30".

Met deze NewStar scheidingswand beugel, model FPMA-CH100BLACK, hangt u een

flatscreen aan een scheidingswand van een bureau. 

De FPMA-CH100BLACK is geschikt voor schermen t/m 30". Het draagvermogen van de

steun is 8 kg. De steun is handmatig in hoogte verstelbaar van 12 cm tot 30 cm en kan

gehangen worden aan wanden met een dikte van 1,7 cm tot 8,9 cm. Dit product is geschikt

voor schermen met een VESA gatenpatroon van 75x75 mm en 100x100 mm. Heeft u een

afwijkend (groter) gatenpatroon, dan kunt u dit oplossen met een van onze VESA

verloopplaten.

Door de 360° rotatie-functie kan het scherm zowel in horizontale als verticale positie gebruikt

worden, zonder het scherm of steun te demonteren. U draait simpelweg het scherm een

kwartslag. Voor extra snelle (de-)installatie is de steun uitgerust met een quick-release

functie voor de monitor. 

Door gebruik te maken van deze mount maakt u optimaal gebruik van de ruimte van een

“cubicle”. Omdat de monitor aan de wand bevestigd wordt, is het volledige werkblad

beschikbaar. De monitor hangt op de ideale ergonomische werkhoogte. Dit verkleint de kans

op nek- en rugklachten. 

Al het installatiemateriaal wordt meegeleverd met het product.

SPECIFICATIES

Bureaumontage

Diepte

Garantie

Hoogte

Hoogteverstelling

Kleur

Max. beeldformaat

Max. draagvermogen

Min. beeldformaat

Min. draagvermogen

Roteren (graden)

Schermen

Type

VESA maximaal

VESA minimaal

EAN code

Klem

6 cm

5 jaar

12-30 cm

Manual

Zwart

30

8

10

0

360°

1

Vlak

100x100 mm

75x75 mm

8717371446031
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