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De FPMA-CF200SILVER is een

vloer-tot-plafondsteun voor flat screens

tussen 37" en 70".

Met de NewStar monitorarm, model FPMA-CF200SILVER, bevestigt u een beeldscherm van

37” t/m 70” tussen vloer en plafond.

Met de FPMA-CF200SILVER is het scherm overal te plaatsen zonder het aan een muur te

hoeven hangen, of op een kast te zetten. Verzekerd van een snelle boor- en schroefloze

installatie is dit model ook ideaal voor bijvoorbeeld een winkeletalage. De enige vereiste is

een stevige vloer en idem plafond. Het kabelmanagement zorgt voor een opgeruimd en

“clean” uiterlijk. 

De FPMA-CF200SILVER is geschikt voor schermen van 37” t/m 70". Het draagvermogen

van de arm is 30 kg en het draagvermogen van het plateau is 5 kg. Dit product is geschikt

voor schermen met een VESA gatenpatroon van 200x200 mm en 600x400 mm. De paal

heeft een minimale hoogte van 210 cm tot maximaal 270 cm.

Alle installatiemateriaal wordt meegeleverd met het product.

SPECIFICATIES

Garantie

Hoogte

Kleur

Max. beeldformaat

Max. draagvermogen

Min. beeldformaat

Min. draagvermogen

Schermen

VESA maximaal

VESA minimaal

EAN code

5 jaar

210-270 cm

Zilver

70

30

37

0

1

600x400 mm

200x200 mm

8717371447021
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