
TV muurbeugel - voor 32" tot 75" LCD, LED of plasma platte televisie

Productcode: FLATPNLWALL

Benut uw ruimte maximaal én creëer een indrukwekkende display met deze muurbeugel voor grote 
flatscreen tv's of schermen. De sterke muurbeugel ondersteunt veilig een voor VESA montage 
geschikte tv van 32 tot 75 inch, met een gebruiksvriendelijk kantelmechanisme voor comfortabel 
kijken.

Monteer uw flatscreen TV op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten en werknemers, en 
bespaar daardoor waardevolle ruimte. De wandmontagesteun is ideaal voor vergaderruimtes, lobby's 
of andere plaatsen en is een indrukwekkende en veilige manier om een grote platte tv te bevestigen of 
digitale signage te creëren. De robuuste wandmontagesteun ondersteunt een grote 32 tot 75 inch 
platte tv die tot 75 kg weegt.

Met de tv-wandmontagesteun kunt u uw tv-scherm naar uw publiek draaien. Met het 
kantelmechanisme kunt u uw tv lager of hoger dan het oogniveau zetten en toch nog comfortabel 
blijven kijken. Met de kantelverstelknoppen kunt u uw tv gemakkelijk in de ideale kijkhoek zetten.

Het haak-en-montagedesign van de tv-wandmontagesteun vergemakkelijkt en versnelt de installatie. 
U hoeft alleen de verticale steunen, met geïntegreerde haken, aan de achterkant van uw tv te 
bevestigen. Als de steunen eenmaal zijn bevestigd, hangt u uw tv veilig aan de wandmontagesteun. 
En met het kabelbeheer zijn uw kabels niet zichtbaar.

De FLATPNLWALL wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Bevestig uw tv stevig en veilig aan de muur

• Bied uw gasten actuele info en entertainment

• Ideaal voor lobby's, collegezalen, klaslokalen en ontmoetingsruimtes

• Bespaar ruimte in uw thuisbioscoop of woonkamer

Eigenschappen

• Bespaar ruimte met deze muurbeugel voor platte tv's van 32 tot 75 inch (75 kg)

• Kantel uw tv omhoog of omlaag (+15° tot -15°) voor een comfortabele kijkhoek

• Universele LCD/LED-televisiehouder ondersteunt LG, Samsung, Sony, Sharp, anderen 
(schroeven/spacers inbegrepen) en past op curved TV's, met compatibele VESA-houder

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

• Ondersteunde VESA-beugelpatronen: 100x200, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 
400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Montage-opties Wandmonteerbaar

Minimum Profile from 
Wall

3.3 in [83 mm]

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm



100x200 mm

200x100 mm

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Draagvermogen 165.4 lb [75 kg]

Minimale 
schermgrootte

32in

Maximale 
schermgrootte

75"

Fits Curved Display Ja

Video Wall Nee

Kantelen + 15° / - 15°

Anti-theft Nee

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Type behuizing Staal

Interne breedte 31.9 in [81 cm]

Interne hoogte 19.7 in [500 mm]

Interne diepte 3.3 in [8.3 cm]

Lengte product 31.9 in [81 cm]

Breedte product 3.3 in [83 mm]

Hoogte product 19.7 in [50 cm]

Gewicht product 8.5 lb [3.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 32.9 in [83.5 cm]

Package Width 9.4 in [23.8 cm]

Package Height 3.5 in [89 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

10.7 lb [4.9 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - wandplaat

1 - linker steun

1 - rechter steun

1 - Inbussleutel

4 - M5x14 mm schroeven

4 - M6x14 mm schroeven

4 - M8x30 mm schroeven

4 - M6x30 mm schroeven

4 - M8x50 mm schroeven



4 - onderlegringen

8 - korte afstandsringen

8 - lange afstandsringen

6 - 6,3x55 mm schroeven

6 - betonankers

6 - platte onderlegringen

1 - handleiding

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


