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De FPMA-D1550SILVER is een meubel

voor LCD/LED/Plasma schermen t/m 32"

(81 cm), Hoogteverstelbaar - Zilver

Met dit NewStar meubel, model FPMA-D1550SILVER, plaatst u een LCD/LED/PLASMA

scherm op de vloer. De vloerstandaard is een goede keuze wanneer wand-, plafond of

bureaumontage geen optie is. 

NewStar's vloerstandaard, FPMA-D1550SILVER heeft een kantelmechanisme en biedt de

mogelijkheid een scherm op een staander op de vloer te monteren. De standaard is in

hoogte verstelbaar van 70 tot 110 centimeter. Kabels zijn netjes weg te werken langs de

kolom.

De FPMA-D1550SILVER is geschikt voor schermen t/m 32" (81 cm). Het draagvermogen

van deze standaard is 10 kg. De steun is geschikt voor schermen met een VESA

gatenpatroon van 50x50 mm t/m 100x100 mm.

Installatie materiaal wordt meegeleverd met het product.

SPECIFICATIES

Diepte

Garantie

Hoogte

Hoogteverstelling

Kabelmanagement

Kantelen (graden)

Kleur

Max. beeldformaat

Max. draagvermogen

Min. beeldformaat

Min. draagvermogen

Schermen

Type

VESA maximaal

VESA minimaal

EAN code

35 cm

5 jaar

70 - 110 cm

Manual

Ja

180°

Zilver

32

10

10

0

1

Kantelen

100x100 mm

50x50 mm

8717371446956
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