
Digital signage display standaard - vergrendeling - zwart

Productcode: DSIGNAGESTND

De digital signage standaard biedt een gemakkelijke en voordelige manier om met klanten te 
communiceren. Dankzij het slanke en stevige design kunnen op de liggende kioskbehuizing veilig 45 
tot 55 inch tv's (met een maximumgewicht van 80 kg) worden gemonteerd. Het is een blikvanger 
waardoor voorbijgangers ook worden geïnspireerd.

Het digital signage montagesysteem heeft een duurzame constructie waardoor het met name geschikt 
is voor commercieel gebruik, zoals handelsbeurzen en winkels. Terwijl vele kiosken een geïntegreerd 
scherm hebben, kunt u dankzij het staande LCD reclamescherm een bestaand scherm of een van uw 
favoriete schermen voor een ander doel gebruiken. Het geïntegreerde kabelmanagement houdt uw 
kabels georganiseerd en uit het zicht. De digital signage kioskbehuizing heeft een vergrendelbare kast 
voor de installatie van uw computer, mediaspeler of video-extender.

De standaard voor platte tv's heeft een sterke basis die het scherm stabiliteit geeft, perfect voor 
gebruik op drukbezochte plaatsen. De basis van de touchscreen kioskstandaard dient met bouten aan 
de vloer te worden bevestigd, voor meer stabiliteit dan vrijstaande schermkiosken.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De DSIGNAGESTND heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Bied gasten actuele informatie in hotels, restaurants, treinstations of luchthavens

• Maak een interactief scherm of kaart als oriëntatiehulp

• Perfect voor advertenties met dynamisch bijgewerkte inhoud op uw scherm

Eigenschappen

• Geïntegreerde, afsluitbare kast beschermt uw videoapparatuur tegen diefstal en manipulatie

• Sterke stalen tv-beugel ondersteunt tot 80 kg

• Haak-en-montagedesign voor eenvoudige installatie van met VESA compatibele tv's

• Nette installatie dankzij geïntegreerd kabelmanagement

• BEELDSCHERM COMPATIBILITEIT: Universele LCD/LED tv-beugel is onder andere geschikt voor LG, 
Samsung, Sony en Sharp (inclusief schroeven/onderlegringen) en VESA-gatpatronen 200x200, 
200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Nee

Kabelbeheer Ja

Tools Included Ja

Scharnierend Nee

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Stand Verticaal

Montage-opties Vloerbevestiging

VESA 200x200 mm



gatenpatroon(/-patron
en)

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Draagvermogen 176.4 lb [80 kg]

Minimale 
schermgrootte

45”

Maximale 
schermgrootte

55"

Fits Curved Display Nee

Anti-theft Ja

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 37.8 in [96.0 cm]

Breedte product 13.8 in [35.0 cm]

Hoogte product 6.4 ft [1.9 m]

Gewicht product 88.4 lb [40.1 kg]

Verpakkingsinform
atie



Verpakkingsaantal 1

Package Length 17.1 in [43.5 cm]

Package Width 4.8 ft [1.5 m]

Package Height 10.6 in [27.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

97.2 lb [44.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Onderste basisplaat

2 - Onderste kolommen

4 - Onderste kolomdoppen

1 - Kast

1 - Bovenste basisplaat

1 - Bovenste kolom, links

1 - Bovenste kolom, rechts

2 - Einddoppen

2 - Dwarsbalken

2 - Tv-steunen

1 - Kabelsteun

2 - Vergrendelsteunen

2 - kabelklemmen

2 - Schroefdoppen

4 - M10 x 25 schroeven

10 - M6 x 12 schroeven

4 - M8 x 60 schroeven

4 - M8 moeren



8 - M6 x 15 schroeven

2 - M6 x 35 schroeven

2 - M4 x 6 schroeven

2 - schroeven

2 - Kabelbinders

1 - 4 mm inbussleutel

1 - 6 mm inbussleutel

1 - 5 mm inbussleutel

1 - M6/M8 sleutel

4 - M5 x 14 mm schroeven

4 - M6 x 14 mm schroeven

4 - M8 x 30 mm schroeven

4 - M8 x 50 mm schroeven

4 - rechthoekige onderlegringen

8 - Kleine afstandsringen

8 - Grote afstandsringen

1 - Vloeranker

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


