
Dual Plafond TV Beugel, Dual Back-to-Back TV Ophangbeugel met Verstelbare 
Telescopische Verticale Arm (1m tot 1,5m), Kantelen/Zwenken/Roteren, VESA Beugel 
voor 32"-75" Schermen

Productcode: FPCEILBTB

Creëer indrukwekkende en effectieve digital signage met deze tv-plafondbeugel, waarmee twee 32 tot 
75 inch tv's kunnen worden opgehangen. Ideaal voor open ruimten in winkels, horecagelegenheden, 
restaurants en vele andere plaatsen waar deze dual-schermbeugel een veelzijdige manier biedt om 
klanten te informeren en verdubbelt het publiek dat uw content ziet.

Deze dubbele  tv-beugel ondersteunt veilig twee flat screen tv's met de rug tegen elkaar aan, in 
horizontale positie. De stalen beugel ondersteunt VESA-montage van schermen tot 600 x 400 mm met 
een maximumgewicht van 45 kg per scherm.

Omdat de tv-plafondbeugel is voorzien van een telescoopstang, kunt u twee schermen op de gewenste 
afstand van het plafond hangen. De plafondbeugel is geschikt voor diverse plafondhoogten. De aan 
een stang bevestigde tv-steun heeft een bereik van 1060 tot 1560 mm, met een totale 
hoogteverstelling van 500 mm.

Voor de optimale kijkhoek biedt de beugel de mogelijkheid het scherm +180°/-180° rondom de stang 
te draaien. Het vrije kantelbare ontwerp biedt een kantelhoek van +5°/-20°.

De dubbel tv-beugel is geschikt voor vele verschillende plafondsoorten. U kunt de optimale kijkhoek 
voor uw tv instellen voor vrijwel elk soort plafond, inclusief schuine plafonds (tot 60°) of horizontale 
(platte) plafonds.

De plafondbeugel heeft een haak-en-montagedesign voor eenvoudige installatie. De kabelgoten 
zorgen dat de kabels aan het zicht onttrokken zijn.

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



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Installeer tv's naast elkaar in winkels, zorginstellingen, horecagelegenheden en andere plaatsen

• Bied uw gasten actuele info en entertainment

• Ideaal voor digital signage, menuborden en andere toepassingen

Eigenschappen

• RUG-AAN-RUG DUAL 75" TV PLAFONDBEUGEL: Stevige VESA-scherm plafondbeugel ondersteunt 
displays, inclusief gebogen tv's tot 75" (50kg per scherm). In hoogte verstelbare arm (1m tot 1,5m 
vanaf het plafond)

• GROOT BEWEGINGSBEREIK: Dankzij de plafond-TV-beugel kunnen beide schermen 360° rond de 
telescopische arm worden gedraaid. Individueel +/-3° draaien en +5/-20° Kantelen. De schermpositie 
kan worden vastgezet met het meegeleverd gereedschap.

• VEERZIJDIGE INSTALLATIES: Dankzij de verstelbare plafondbeugel voor meerdere schermen kan de 
arm +/-60 graden worden versteld en vastgezet voor schuine/hellende plafonds, zodat de schermen 
waterpas staan

• COMPATIBILITEIT: Universele ophangbeugel is geschikt voor TV's van LG, Samsung, Sony en Sharp 
(inclusief schroeven/onderlegringen) en VESA-patronen 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

• ESTHETISH ONTWERP: De robuuste dual plafond TV beugel biedt een ophangsysteem voor 
eenvoudige installatie van twee brede schermen en geïntegreerd kabelbeheer. Ideaal voor digital 
signage toepassingen.

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Nee

Kabelbeheer Ja

Aantal ondersteunde 2



schermen

Montage-opties Plafondsteun

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Algemene specificaties Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°

Draagvermogen 99.2 lb [45 kg]

Minimale 
schermgrootte

32in

Maximale 
schermgrootte

75"

Fits Curved Display Ja

Video Wall Nee

Hoogte verstelling Ja

Minimum Height 41.7 in [1060 mm]

Maximumhoogte 61.4 in [1560 mm]



Kantelen +5° / -20°

Zwenken / draaien +180° tot -180°

Schermrotatie 360°

Anti-theft Nee

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 26.8 in [68 cm]

Breedte product 6.5 in [16.5 cm]

Hoogte product 32.9 in [83.5 cm]

Gewicht product 21.6 lb [9.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 36.8 in [93.5 cm]

Package Width 12.2 in [31 cm]

Package Height 5.7 in [14.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

23.9 lb [10.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Bovenste stang (met plafondbeugel)

1 - onderste stang

1 - TV-beugel

4 - verticale steunen

2 - horizontale steunen



2 - M5 x 55 schroeven

2 - Moeren

8 - M5 x 14 mm schroeven

8 - M6 x 14 mm schroeven

8 - M6 x 30 mm schroeven

8 - M8 x 30 mm schroeven

8 - M8 x 50 mm schroeven

8 - rechthoekige onderlegringen

4 - Ronde onderlegringen

16 - kleine afstandsringen

16 - grote afstandsringen

4 - Plafondmontageschroeven

4 - betonankers

1 - steeksleutel

1 - Inbussleutel

1 - montagesjabloon

1 - Handleiding

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


