
TV muurbeugel - volledig beweegbaar - Premium

Productcode: FPWARPS

Deze volledig beweegbare tv-muurbeugel is sterk en slank en biedt u de mogelijkheid om zowel 
ruimte vrij te maken door uw 32 tot 75" tv aan de wand te monteren als eenvoudig de juiste kijkhoek 
in te stellen.

Na de montage kan de muurbeugel voor platte tv's eenvoudig en zonder gereedschap worden 
versteld. U kunt de armen eenvoudig in- en uitschuiven zodat uw tv tussen 10,5 en 55 cm van de 
wand staat. De tv-beugel kan +/-60° worden gedraaid en +/-15° worden gekanteld voor de optimale 
kijkhoek.

Deze premium tv-muursteun combineert op prachtige wijze vorm en functie. Ontworpen voor een 
indrukwekkende verschijning op elke plaats, is het dankzij het premium zwarte en zilveren design 
ideaal in lobby's of gangen in bedrijven, informatiekiosken of woonkamers. Bij uitgeschoven armen 
zorgen de beschermkappen voor een nette, professionele look. De kabelbeheergoot in de armen houdt 
de kabels netjes georganiseerd en uit het zicht.

Deze sterke tv-beugel is gemaakt van staal en aluminium en ondersteunt een tv met een 
maximumgewicht van 85 kg.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  



Toepassingen

• Monteer uw tv aan de wand in een vergaderruimte, lobby, collegezaal, klaslokaal of 
ontmoetingsruimte

• Bied gasten actuele info of entertainment in hotels, restaurants en andere horecagelegenheden

• Bespaar ruimte door uw tv in uw thuisbioscoop of woonkamer aan de wand te monteren

Eigenschappen

• GROTE 75" TV-BEUGEL: Deze sterke, horizontaal te verplaatsen tv-muurbeugel ondersteunt VESA 
compatibele schermen van 32" tot 75" (max 75 kg); Duurzaam, full motion stalen frame en 
hoogwaardige poedercoating

• BREED BEWEGINGSBEREIK: Full motion TV-ophangbeugel kan +/-60° zwenken en +/-15° kantelen 
voor de ideale kijkhoek; scharnierende armen kunnen worden uitgeklapt tot 55 cm en ingeklapt tot 
10,5 cm van de wand zodat minder ruimte in beslag wordt genomen

• COMPATIBILITEIT: Universele LCD/LED tv-beugel is onder andere geschikt voor LG, Samsung, Sony 
en Sharp (inclusief schroeven/onderlegringen) en VESA-gatpatronen 200x300, 200x400, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 500x300, 600x300, 600x400, 800x400, 800x500

• HOOGWAARDIGE AFWERKING: Zilveren stalen en aluminium TV beugel ontworpen voor een 
professionele look; decoratieve afdekplaten zorgen voor een esthetische afwerking, ongeacht de stand 
waarin het LCD/LED flatscreen wordt gezet

• FLEXIBELE INSTALLATIE: Verstelbare TV-muurbeugel kan worden geïnstalleerd op één steunbalk 
voor flexibele positionering (i.e. hoekmontage); geïntegreerd kabelmanagement; ideaal voor 
klantgerichte digital signage, winkels en onderwijsinstellingen

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Ja

Kabelbeheer Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

1

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

200x100 mm

200x200 mm



200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

500x300 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

800x500 mm

810x500 mm

Prestaties

Algemene specificaties Minimumafstand tot de wand: 105 mm<br/> 
Maximumafstand tot de wand: 550 mm

Maximumafstand tot de wand: 550 mm

Draagvermogen 165.4 lb [75 kg]

Minimale 
schermgrootte

32in

Maximale 
schermgrootte

75"

Fits Curved Display Ja

Video Wall Nee

Kantelen + 15° / - 15°

Zwenken / draaien + 60° / - 60°



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Staal

Lengte product 34.1 in [86.5 cm]

Breedte product 20.5 in [52.0 cm]

Hoogte product 20.6 in [52.4 cm]

Gewicht product 22.8 lb [10.3 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 35.8 in [91.0 cm]

Package Width 18.1 in [46.0 cm]

Package Height 5.5 in [14.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

27.9 lb [12.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - TV-muurbeugel

2 - verticale steunen

1 - 6 mm inbussleutel

2 - Verticale beugelschroeven

8 - Betonvijzen

8 - wandschroeven

4 - M4 x 12 mm schroeven

4 - M4 x 18 mm schroeven

4 - M5 x 12 mm schroeven



4 - M6 x 12 mm schroeven

4 - M6 x 18 mm schroeven

4 - M8 x 12 mm schroeven

4 - Platte onderlegringen

4 - M8 x 18 mm schroeven

1 - handleiding

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


